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AIS Nr År 

2530 1990, 1991 

Namn/plats 

E4 Uppsala-Mehedeby 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund, Sverker Söderberg 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Översiktlig utredning inför planeringen av ny sträckning av väg E4 mellan 
Uppsala och Mehedeby. 
Utredningsområdet omfattade en ca 7,5 mil lång och 0/5 mil bred korridor 
mellan Uppsala och Mehedeby och berörde 20 socknar och fyra kommuner. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland 
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AIS Nr År 

2532 1990, 1991 

Namn/plats 

Rosersberg-Arlanda-Knivsta 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV proj. 

Ansvarig person 

Birgitta Sander 

Fornlämningskategori 

grav, gravfält, stensträng, fornborg, bebyggelselämning, skålgropslokal, 
stenåldersboplats 

Datering, period 

mellanneolitikum, bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Under 1991 har etapp 1 och 2 av utredning för Arlandabanans norra del, 
Rosersberg - Arlanda - Knivsta, utförts. Inom den ca 20 km långa och 200 m 
breda korridor som utgör utredningsområdet fanns ett flertal registrerade 
fornlämningar såsom enstaka gravar, gravfält, stensträngar, stensträngssystem, 
fornborgar och bebyggelselämningar. Genom specialinventering och 
framtagande av historiska kartöverlägg kunde dessutom bytomter lokaliseras 
och efter fosfatkarteringar och utredningsgrävningar flera boplatslägen 
bekräftas. Nämnas bör också nyupptäckta skålgropslokaler och en 
stenåldersboplats. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Knivsta 124:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 125:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 176:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 205:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 189:1 Uppsala Uppland Knivsta 
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Knivsta 262:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 263:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 264:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 265:1 Uppsala Uppland Knivsta 
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AIS Nr År 

2798 1990, 1991 

Namn/plats 

Bangårdsgatan, Östra Ågatan 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Magnus Elfwendahl 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid, nyare tid 

Fynd 

keramik (yngre rödgods, 1600-1800-tals keramik) 

Beskrivning 

I samband med schaktningsarbete inför placerandet av två större sänkbrunnar i 
Bangårdsgatan, delen Fyrisån - Kungsgatan, dokumenterades äldre kulturlager 
och lämningar. De två schakten var placerade ca 150 m från varandra. 

Schaktet närmast Fyrisån, västra schaktet, visade upp en lagerbild där sand-
och gruslager varvades med lerlager tillkomna genom en naturlig 
sedimentation. Den äldsta fasen avtecknades genom förekomsten av tegel i 
lagermaterialet. Vid denna tidpunkt har även en enkel träkonstruktion med 
okänd funktion placerats ut vinkelrätt mot åkanten. Delar av denna 
konstruktion har dendrodaterats och fått fällningsår mellan 1355 och 1479. 
Senare har ytterligare ett par kraftiga skikt med svämlera deponerats i området. 
Mellan dessa lerskikt förekom lager med brand- och byggnadsavfall. 
Eventuellt kan brandlagret anslutas till 1702 års stadsbrand som även tycks ha 
drabbat en äldre bebyggelse kring Fyrisåns östra sida. Fyrisåns nuvarande 
utseende, med en stenkaj, härrör från 1800-talet. Timmer i stenkajens rust-
bädd erhöll vid dendrodatering vintern 1882-83 som fällningstidpunkt. 

I det östra schaktet i Bangårdsgatan förekom en lagerbild där myllager 
varvades med olika grusigare nivåer. Profilen föreslår en likartad funktion i 

Sida 5 of 687 



         
           

     

 

 

   

området med en kontinuerlig lagertillväxt. Genom närheten till Bangårdsgatans 
föregångare, Gräsgränd, är det troligt att de olika grusiga nivåerna kan 
återspegla kontinuerliga förbättringar på denna gränd. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2606 1991 

Namn/plats 

Geres väg, Ottars väg, Vattholmavägen 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Fjärrvärmeledningar drogs i ett villaområde som ligger ca 350 m sydost om 
Gamla Uppsala kungshögar. Det planerade arbetet passerade registrerade 
fornlämningar och söder därom har tidigare ett större boplatskomplex 
undersökts. 

Söder om Geres väg framkom under vägfyllningsmassor endast steril morän. 
Fläckvis förekom humus ovanpå moränen, troligen efter åkermark. Norr om 
Geres väg fanns ett 0,50 m tjockt lager av åker (ursprunglig marknivå) ovanpå 
den sterila moränen. I lagret framkom enstaka tegelflis, glas och 
keramikskärvor av yngre rödgods. Den ursprungliga marken har varit mer 
kuperad än nuvarande. 
I sträckningen Vattholmavägen framkom under åkermarken i den sterila 
sanden en eventuell härd och en 0,20 m djup försänkning. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 116:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2675 1991 

Namn/plats 

Västersta, Ingvasta 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Lars Wilson 

Fornlämningskategori 

grav, gravfält 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En arkeologisk undersökning i form av antikvarisk övervakning genomfördes i 
närheten av tidigare kända gravar och gravfält. Anledningen till 
undersökningen var dragning av telekabel, sträckan Henriksberg - Rasbokil. 
Inga fornlämningar påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Rasbo 1:1 Uppsala Uppland Rasbo 

Rasbo 4:1 Uppsala Uppland Rasbo 

Rasbokil 59:1 Uppsala Uppland Rasbokil 

Rasbokil 60:1 Uppsala Uppland Rasbokil 
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AIS Nr År 

2608 1991 

Namn/plats 

Fullerö 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

fornlämning ej berörd 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med en ledningsdragning (VA) inom fastigheten Fullerö 17:13, 
belägen strax norr om Valsgärde gravbacke, utfördes en provundersökning av 
ledningssträckan. Vid förundersökningen framkom inget av antikvariskt 
intresse. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 209:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2624 1991 

Namn/plats 

väg 1113 Harg-Hargshamn 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

agrar lämning, metallframställningslämning, odlingsröse, gruvhål 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Inför planerad vägbyggnation av väg 1113, Harg-Hargshamn, utfördes en 
kartering. Vid karteringen registrerades odlingslämningar i form av äldre, nu 
igenväxta åkerytor samt gruvhål med tillhörande slaggvarpar. 
Odlingslämningarna, som ligger inom planerad vägdragning, är troligtvis av 
sent datum, efter 1850. De två gruvhålen, som ligger utanför vägområdet, kan 
vara äldre. Här benämner storskifteskartan 1756-63 en plats med "Ödes-
Grufvor". 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Harg 186:1 Uppsala Uppland Harg 

Harg 187:1 Uppsala Uppland Harg 
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AIS Nr År 

2701 1991 

Namn/plats 

Åkerby prästgård 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

gravfält 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Vid anläggandet av tillfartsväg företogs en arkeologisk förundersökning i form 
av en schaktningsövervakning. En traktorgrävare med släntskopa torvade av 
och jämnade till vägområdet. De stenar som misstänktes tillhöra eventuella 
gravar visade sig ligga i ren mylla. Inga arkeologiska intressanta lämningar 
påträffades. Stenarna och stenblocken var förmodligen bortrensad odlingssten 
från den intilliggande åkern. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Åkerby 24:1 Uppsala Uppland Åkerby 
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AIS Nr År 

2697 1991 

Namn/plats 

Lunda, Skälby 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

gravfält, boplats, kommunikationslämning, vägbank 

Datering, period 

förhistorisk tid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med ombyggnadsarbeten av elnätat i Västeråkers- och Balingsta 
området genomfördes två schaktningsövervakningar. Vid Skälby gick 
kabelschaktet genom en vägbank (raä 95). Vägen leder från den övergivna 
bytomten Skälby (raä 94). I schaktet påträffades inget av antikvariskt intresse. 

Omedelbart söder om gravfältet raä 21 vid Lunda upptogs ett 15 löpmeter långt 
schakt mellan en ledningsstolpe och väg. Närmast direkt under markytan och 
strax intill stolpen påträffades en kokgrop. Anläggningen var till stor del 
skadad av ledningsstolpens fundament. I anläggningen påträffades skörbränd 
sten, kol och en skärva keramik. I övrigt framkom inget av antikvariskt intresse 
i schaktet. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Västeråker 21:1 Uppsala Uppland Västeråker 

Västeråker 95:1 Uppsala Uppland Västeråker 
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AIS Nr År 

2748 1991 

Namn/plats 

kvarteret Domen, Skytteanska trädgården 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

keramik, kritpipsfragment 

Beskrivning 

Arkeologisk förundersökning i Skytteanska Trädgården. Schakten hade en 
sammanlagd längd av ca 100 meter och var orienterade i olika riktningar inom 
Skytteanska trädgårdens norra del. I botten mot leran framkom ett ca 0,10 
meter tjockt avsatt lager av kulturjord. Över detta avsatta lager framkom en 
mängd skiftande påförda massor, bestående till största del av tegelkross, som 
säkerligen i huvudsak kommit från domkyrkobygget och andra tegelbyggnader 
som funnits i området. I väster avlöstes leran av åsen, över vilken varken de 
avsatta eller påförda lagren fanns. Längs Skytteanum och ner mot 
Drottninggatan framkom flera lager av omväxlande kullerstensläggning, 
stenpackningar och gruslager. Över ovannämnda lager och åsen fanns inom 
hela trädgårdsområdet ett ca 0,50 meter tjockt lager av trädgårdsmylla. Det 
avsatta kulturjordslagret var i det närmaste obefintligt på en del ställen, varför 
någon bebyggelse säkerligen inte funnits inom området. 

De fynd som påträffades var en stengodsskärva av hårt sintrat gods med 
slammad utsida, s k CII:2, 12-1400-tal. Dessutom framkom i de övre påförda 
lagren enstaka kritpipsfragment. I de kompakta tegelkrosslagren påträffades 
inga kritpipsfragment. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2632 1991 

Namn/plats 

Hammarsudd 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Lars Wilson 

Fornlämningskategori 

grav, gravgrupp 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Antikvarisk kontroll i form av en schaktningsövervakning ägde rum vid 
förläggning av jordkabel intill raä 116 i Husby-Sjutolfts socken, Uppsala. Inga 
ytterligare fornlämningar påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Husby-Sjutolft 116:1 Uppsala Uppland Husby-Sjutolft 
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AIS Nr År 

2637 1991 

Namn/plats 

Skörby 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

bytomt, boplats, grav, gravgrupp, hög, stensättning, 
husgrund,skålgropsförekomst 

Datering, period 

Fynd 

bryne? 

Beskrivning 

Utredningen med specialinventering föranleddes av ett planerat bostads- och 
industriområde. Invid den nutida Skörby gård upptäcktes kulturlager från den 
gamla bytomten. Därtill påträffades boplatsindikationer på två platser, två 
gravgrupper om två stensättningar respektive två högar och en stensättning, 
samt ett mindre antal husgrunder, varav en troligen tillhörde 1600-1700-
talssäteriets mangårdsbyggnad. Sedan tidigare fanns två älvkvarnsförekomster 
och en osäker gravhög registrerade, raä 102 och 104. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Kalmar 104:1 Uppsala Uppland Kalmar 

Kalmar 109:1 Uppsala Uppland Kalmar 
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AIS Nr År 

2726 1991 

Namn/plats 

Svinnegarn socken 

Typ av undersökning 

antikvarisk kontroll 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Lars Wilson 

Fornlämningskategori 

ej fornlämning 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Antikvarisk kontroll i samband med ledningsdragning i Svinnegarn ssocken. 
Inga fornlämningar påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Svinnegarn 
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AIS Nr År 

2683 1991 

Namn/plats 

Villbergaby 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

bytomt, gårdstomt, torplämning 

Datering, period 

Fynd 

tegel, keramik (rödgods) 

Beskrivning 

Specialinventeringen föranleddes av att Enköpings kommun planerar 
bebyggelse inom det aktuella området. Stora delar av det inventerade området 
saknade helt indikationer på fornlämningar. I områdets sydöstra del påträffades 
lämningar efter en av hustomterna som tillhört Villbergabys gamla bytomt. I 
en intilliggande åker påträffades tegel, rödgods med piplersdekor samt kol. I 
området fanns även ett par tidigare kända torplämningar. 

(saknar raä nr) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Villberga 
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AIS Nr År 

2670 1991 

Namn/plats 

Håmö 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

gravfält, grav, stensättning, boplats, kulturlager, skärvstenshög 

Datering, period 

vendeltid, vikingatid, nyare tid 

Fynd 

bränd lera, keramik, kamfragment, brända ben från människa, hund, får/get, 
nöt och höns 

Beskrivning 

Schaktningsövervakningen föranleddes av att en golfklubb planerat ett nytt 
klubbhus med tillhörande VA-anläggning inom skyddsområdet för ett gravfält 
(raä 65 i Läby socken). Vid den norra delen av området för det planerade 
klubbhuset framkom en skärvstenshög, ca 11 m i diam och ca 0,5 m hög, med 
mittblock. Omkring 2 m norr om denna påträffades en mindre stensättning (?) 
som ej var synlig före avtorvningen. Gravurnan, som var nedgrävd i morängrus 
i en bergsskreva och täckt med en tunn stenskiva, innehöll ca 1,3 l brända ben 
från människa, hund, får/get, nöt och höns, samt kamfragment. 

Cirka 10 m öster om skärvstenshögen påträffades en 1 x 1,3 m stor härd. 
Denna ingick i ett kulturlager som bland annat innehöll bränd lera och keramik 
och var nedgrävd i steril morän. Härden och kulturlagret är inte daterade. 

Hela den undersökta ytan var täckt av ett 0,15 - 0,20 m tjockt, svart kulturlager 
innehållande bland annat tegel och rödgods. Detta lager härrör med största 
sannolikhet från den bebyggelse som etablerades i området under 1600-talet. 
Både det förhistoriska och sentida kulturlagret fortsatte utanför 
undersökningsområdet. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Läby 65:1 Uppsala Uppland Läby 
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AIS Nr År 

2595 1991 

Namn/plats 

Skolparken, Enköping 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

grav, gravplats 

Datering, period 

medeltid, nyare tid 

Fynd 

skelettrester av människa 

Beskrivning 

Två plinthål för en portal och två hål för lyktstolpar grävdes ca 30 m norr om 
S:t Ilians kyrkoruin. Det första plinthålet, ca 1 x 2 meter, grävdes utan 
arkeologisk övervakning, men arbetet stoppades då benrester framkom. Mellan 
de två hålen fanns ett tidigare grävt teleschakt, ca 1 m brett, som framkom i 
plinthålens sidor. I det västra schaktet kunde ett ca 0,04 m tjockt 
kulturjordslager med enstaka rödgodsskärvor och glasbitar urskiljas ovanpå 
den sterila sanden. Över kulturjorden kom ett fyllnadslager om ca 0,25 m 
bestående av grus och småsten. Invid telekabeln kom ca 0,20 m under 
kulturjorden fragmentariska käkdelar av människa. En nedgrävning för graven 
syntes runt käkdelarna. Det mesta av graven var dock bortschaktat. Detsamma 
gällde östra plinthålet, ca 1 x 1 m stort. Invid telekabeln framkom två lårben 
och två underarmsben av människa i rubbat läge. Resten av skelettet hade 
schaktats bort. Hålen för lyktstolparna låg rakt över äldre nedgrävningar för el 
och avlopp. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2638 1991 

Namn/plats 

Skörby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg, Per Frölund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

yngre bronsålder, järnålder 

Fynd 

tegel, förhistorisk keramik, vävtyngd?, lerklining, brända och obrända ben 

Beskrivning 

Den arkeologiska förundersökningen föranleddes av ett planerat bostads- och 
industriområde inom detaljplaneområdet Skörby Äng (område 5 och 6). I 
samband med en tidigare utförd specialinventering hade boplatsindikationer i 
form av skärvsten iakttagits i åkermark direkt NÖ om nuvarande Skörby gård. 
Syftet med förundersökningen var att fastställa fornlämningens karaktär och 
omfattning. 

Vid förundersökningen upptogs sjutton 1,6 m breda schakt, varierande i längd 
mellan 11 och 150 m. I schakten närmast gården framkom ett ca 0,10 - 0,20 m 
tjockt kulturlager, bestående av kol/sotbemängd sand med inslag av skärvsten. 
Vidare framkom 98 anläggningar, av vilka 13 snittades. I en av anläggningarna 
framkom förhistorisk keramik, i ytterligare en påträffades ett fragment av en 
vävtyngd?, lerklining, brända och obrända ben. I de övriga snittade 
anläggningarna framkom brända eller obrända ben. I ett par anläggningar i SV 
delen av området påträffades tegel i ytan. Dessa var ej berörda av kulturlagret. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Kalmar 110:1 Uppsala Uppland Kalmar 
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AIS Nr År 

2687 1991 

Namn/plats 

Vårfrukyrka m fl socknar 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Lars Wilson 

Fornlämningskategori 

ej fornlämning 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Antikvarisk övervakning i samband med nedläggning av ny teleledning 
(rikskabel), sträckan Enköping-Bålsta. Inget av antikvariskt intresse 
påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Vårfrukyrka 
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AIS Nr År 

2669 1991 

Namn/plats 

Stenhagen 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

bronsålder, järnålder 

Fynd 

flinta, keramik, bränd lera och brända ben 

Beskrivning 

Undersökningen har föranletts av utbyggnaden av ett centrumområde inom 
Stenhagen, etapp II. Området utgörs av ett förhistoriskt boplatsområde vilket 
framkom i samband med tidigare provundersökningar. Den nu aktuella 
undersökningen gällde de resterande delar av fornlämningen som berördes av 
det planerade Stenhagen centrum. 

Fornlämningen beräknas omfatta ca 35 000 m² men undersökningen har efter 
hand begränsats till mindre ytor då det visade sig att odling i sen tid väsentligt 
har förstört stora delar av boplatsområdet. Dokumentationen har koncentrerats 
till de norra och östra delarna av boplatsområdet, på gränsen mellan något 
högläntare blockig terräng och lägre liggande åkermark, inom vilket 
boplatsområdet bevarats på ett bättre sätt. Inom dessa delar har det 
framkommit flera mindre boplatsytor med stolphål, härdar och andra 
nedgrävningar. I anslutning till dessa har det också funnits bevarade delar av 
kulturlager. 

På boplatsområdet i övrigt har endast påträffats enstaka djupt nedgrävda 
brunnar och brunnsliknande anläggningar, enstaka stolphål och andra former 
av nedgrävningar av vilka några dessutom förmodligen utgörs av recenta 
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inslag. Det skall dock framhållas att de flesta av de senare anläggningarna helt 
eller delvis haft en fyllning av kulturjord, vilket sannolikt visar att kulturlager 
ursprungligen täckt väsentligt större ytor än vad som idag kunnat 
dokumenteras. 

Fyndfrekvensen är låg men har i förekommande fall bestått av flinta, keramik, 
bränd lera och brända ben. Preliminära dateringar av boplatsområdet har på 
grundval av tidigare delundersökningar, höjd över havet, fyndkombinationer 
och fornlämningsmiljö i övrigt tidigare gjorts till bronsålder. 14C-dateringar 
har sedermera bekräftat kopplingen till bronsålder men även visat att boplatsen 
har en vidare kronologisk spännvidd med dateringar även i romersk järnålder. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Läby 107:1 Uppsala Uppland Läby 

Läby 108:1 Uppsala Uppland Läby 
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AIS Nr År 

2646 1991 

Namn/plats 

Vrå 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Leif Karlenby, Thomas Eriksson, Anders Biwall 

Fornlämningskategori 

boplats, gravfält, grav, stensättning, skärvstenshög, stensträng, odlingsröse, 
fossil åker 

Datering, period 

senneolitikum, bronsålder, järnålder, nyare tid 

Fynd 

keramik, lerklining, flinta, kvarts, bergart, brons, järn, glaspärlor, ben, 
vävtyngd, regementsknapp, sked, mynt (1819, 1852), husgeråd och andra 
bruksföremål av järn, porslin och glas 

Beskrivning 

Med anledning av utbyggnadsprojektet Alsike stad har en första undersökning 
gjorts inom exploateringsområdet. En ca 40 000 m² stor yta banades av med 
maskin i anslutning till en tidigare registrerad stensättning. Under 1990 hade 
en schaktundersökning visat på en större boplatslämning omkring 
stensättningen. 

Vid avbaningen framkom ett stort antal anläggningar, bland annat ett tiotal 
kulturlager med ett djup på ca 0,10-0,40 m, rika på fynd. I övrigt fanns 
anläggningar typiska för boplatser som stolphål, härdar, avfallsgropar samt en 
skärvstenshög. I områdets östra bergiga del fanns ett mindre gravfält med 
underliggande boplatslämningar, samt allra längst i öster ett område med 
fossila rester efter åkrar samt stensträngar. 

Mitt på boplatsområdet framkom resterna efter ett ca 37 meter långt hus som 
dels utifrån typ och dels utifrån stratigrafi går att datera till äldre bronsålder. 
Husets östra del täcktes av en skärvstenshög/stensättning som utifrån ett par 
bronsfynd kan dateras till period 4 av bronsåldern. På grund av att högen 
överlagrar husets ände har lagerstratigrafin i huset bevarats, bl a finns ett lager 
som tolkats som rester efter husets brända tak. Under skärvstenshögen 
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framkom dessutom en mycket välbevarad härd i huset. I övrigt har ca 10-talet 
hus kunnat identifieras, som spänner över tiden senneolitikum till romersk 
järnålder/folkvandringstid. Detta stämmer också väl överens med 
fyndmaterialet, främst keramiken, som har en liknande kronologisk spridning. 
På området fanns också ett system med härdar och gropar i vilka framkom 
delar av gjutformar. Endast ett fåtal av dessa hade avtryck efter föremål, endast 
nålar. 

På gravfältet öster om boplatsen framkom endast mycket enkla begravningar. 
Den stora stensättningen som var registrerad före undersökningen innehöll 
minst två begravningar, men inga fynd förutom brända ben och krukskärvor 
gjordes. Förutom de registrerade gravarna framkom ytterligare fem 
stensättningar, varav en med mittblock. Alla gravarna innehöll endast brända 
ben och keramik förutom en av de sydligaste, som innehöll tre röda 
glasflusspärlor, men inga ben. Utöver de synliga gravarna framkom ett tiotal 
begravningar invid mindre block och stensamlingar eller helt omarkerat, 
bestående av en handfull brända ben och några enstaka keramikbitar. 

I den södra delen av området framkom ca sju-åtta fossila åkrar avgränsade av 
stensträngar och odlingsrösen. I området fanns också en terrassering som 
eventuellt kan ha utgjort grunden till ett hus. Under åkerytorna framkom 
boplatslämningar i form av stolphål och härdar. Det förhållandevis rika 
fyndmaterialet tyder på en datering till bronsålder, om detta också gäller för 
åkrarna får ännu vara osagt. 
I området finns också lämningar efter ett soldattorp. Detta finns utritat på 1695 
års karta men de lämningar som fanns kvar härstammar endast från de sista 
100 åren. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Knivsta 16:1 Uppsala Uppland Knivsta 
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AIS Nr År 

2650 1991 

Namn/plats 

Ekhagen-Adolfsberg, Årby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

odlingslämning, röjningsröse, stensträng, röjd yta 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En arkeologisk förundersökning föranleddes av planerad bostadsbebyggelse. I 
samband med utredningen av planområdet Ekhagen-Adolfsberg påträffades 
agrarlämningar i form av odlingsrösen och eventuella odlingsytor. Vid 
förundersökningen kunde sex odlings/röjningsrösen, en osäker stensträng och 
en avröjd yta konstateras. Fyra av rösena snittades, något kol kunde dock inte 
iakttas. Inom den avröjda ytan påträffades några kolfläckar, som kan höra 
samman med röjningen av ytan. 

(fornlämning ej inlagd i FMIS, ligger strax öster om raä 164:1 i Lena sn) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Lena 
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AIS Nr År 

2686 1991 

Namn/plats 

Gånsta 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg, Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Utredningsområdet utgör ett enligt översiktsplanen för Enköpings kommun 
tänkbart expansionsområde för bostäder. På en platå inom utredningsområdets 
östra del påträffades boplatsindikationer i form av glest spridda härdar och 
sot/kolfläckar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vårfrukyrka 574:1 Uppsala Uppland Vårfrukyrka 
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AIS Nr År 

2564 1991 

Namn/plats 

Isgrena 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

fornlämning ej berörd 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk utredning föranledd av avstyckning av villatomt med befintlig 
fornlämning i form av ett gravfält (raä 78, Bälinge sn). Utredningen utfördes 
genom schaktdragning med grävmaskin. I schakten framkom inget av 
antikvariskt intresse. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Bälinge 78:1 Uppsala Uppland Bälinge 
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AIS Nr År 

2565 1991 

Namn/plats 

Ekeby, Rörby, Sundbro, Losgärde, Isgrena 

Typ av undersökning 

arkeologisk undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Bo Annuswer 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

bränd lera, ben, skärvsten 

Beskrivning 

Med anledning av anläggande av en spillvattenledning mellan Bälinge och 
Uppsala, Bälinge socken i Uppsala kommun, utfördes arkeologiska 
undersökningar inom delsträckor av ledningssträckningen. Undersökningen 
hade föregåtts av en utredning (se rapport ATA dnr 3289/90). Utifrån denna 
gjordes vissa justeringar av ledningen där fyra områden kom att kvarstå som 
undersökningsområden. 

Område 1 (raä 490) (vid ledningens början vid Bälinge reningsverk och 370 m 
mot sydost): Den totala schaktlängden är 370 m. Inom området finns mindre 
nedslag av boplatsindikationer med stolphål, härdar, mörkfärgningar och 
nedgrävningar. Där fanns också ett sammanhängande område med 
kulturlagerrester och en ensam härd längs en sträcka av 9 m. 

Område 2 (raä 287) (i anslutning till och söder om Rörby gård): Den totala 
schaktlängden är 182 m. Inom området finns en boplats på en platå med klart 
markerad kant mot nordväst och en synlig övergång i svag sydsluttning mot 
sydost. Vid det undersökta området har boplatsen en bredd på 120 m. Längden 
kan uppskattas till mellan 200 till 300 m. Inom schaktet undersöktes 
boplatslämningar i form av kulturlager, stolphål, härdar och nedgrävningar. 
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Område 3 (200 m söder om område 2 och nordost om Forkarby): Fornlämning 
påträffades ej i denna yta. 

Område 4 (raä 288) (400 m söder om Sörkulla och väg mot Ulva kvarn, ca 400 
m väster om Fyrisån och kring 600 m norr om Gesvad): Den totala 
schaktlängden är 201 m. Inom schaktet finns ytligt liggande boplatslämningar. 
Ploglagret innehöll rikliga lämningar av skärvsten, sot, kol och fragment av 
bränd lera och ben. Inom undersökningsområdet utgjordes boplatslämningarna 
av tunna kulturlager, stolphål, härdar och nedgrävningar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Bälinge 287:1 Uppsala Uppland Bälinge 

Bälinge 288:1 Uppsala Uppland Bälinge 

Bälinge 409:1 Uppsala Uppland Bälinge 
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AIS Nr År 

2607 1991 

Namn/plats 

Forsete, Groaplan 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

grav, boplats, kulturlager 

Datering, period 

medeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Fjärrvärmeledningar drogs från Ottars väg västerut över Vattholmavägen till 
Storgården och vidare norrut från Storgården via tidigare nedgrävda 
vattenledningar genom parkeringsplatsen till Kaplansgården, vilken ligger ca 
200 meter öster om Gamla Uppsala kungshögar. Dessutom finns öster om hela 
ledningsdragningen Gamla Uppsala bytomtsområde. 

Sträckningen från Vattholmavägen till Storgården visade sig vara till stora 
delar uppfylld under senare tid. Mellan fyllnadsmassorna och den sterila mon 
fanns ett 0,15 meter tjockt åkermarkslager, den ursprungliga marktopografin. 

De orörda områdena i parkeringen och vid Storgården visade sig vara 
uppfyllda, vid Storgården med ca en meter tjocka fyllnadsmassor, vid 
parkeringens södra del med ca 0,75 meter tjocka fyllnadsmassor och på norra 
delen av parkeringen med drygt en meter tjocka fyllnadsmassor. Området norr 
om parkeringen, Kaplansgårdens trädgård, var uppfylld av matjord och 
grästorv, ca 0,25 meter. Under uppfyllningen framkom den ursprungliga 
åkermarken med yngre rödgods, glas och tegelflis. Dock fanns vid 
parkeringens södra del och vid Kaplansgården ytterligare ett underliggande 
lager av svagt kulturjordsblandad sand med sotstänk och enstaka tegelflis, 
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möjligen ett ännu äldre och av tegelfliset att döma medeltida lager. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 123:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2531 1991 

Namn/plats 

Karskulla, Trollbo, Åsby 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats, skärvstenshög 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk utredning med specialinventering föranledd av planerad 
utbyggnad av järnvägen Storvreta-Örbyhus på sträckan Uppsala-Tierp till 
dubbelspår. Banan går i den södra delen genom åkerbygd och genom 
skogsbygd i norr. Omedelbart norr om Storvreta passerar järnvägen genom ett 
grav- och boplatskomplex. Boplatsindikationer i åkermark finns därtill öster 
om Lena kyrka och vid Karskulla i Tensta sn. Vid omläggningar av vägar 
berörs boplatsindikationer vid Trollbo (Vattholma) i Lena sn, samt Åsby 
(Skyttorp) i Tensta sn. I den norr; delen av sträckningen påträffades inga 
fornlämningar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tensta 230:1 Uppsala Uppland Tensta 

Lena 320:1 Uppsala Uppland Lena 

Lena 84:2 Uppsala Uppland Lena 

Lena 319:1 Uppsala Uppland Lena 

Tensta 250:1 Uppsala Uppland Tensta 
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AIS Nr År 

2707 1991 

Namn/plats 

Storvreta 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

inga fornlämningar påträffades 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med ledningsgrävning för kabel-TV utfördes en arkeologisk 
schaktningsövervakning och antikvarisk kontroll. Den planerade ledningen 
kom att förläggas i närhet av raä 222 (boplatsområde med skärvstenshögar), 
raä 224 (tre skärvstenshögar och en stensättning) samt raä 225 (gravfält med 
stensättningar). Ledningsingreppet kom på inga platser att påverka 
fornlämningarna, ej heller iakttogs boplatsytor eller andra förhistoriska 
aktivitetslämningar i det upptagna kabelschaktet. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Ärentuna 222:1 Uppsala Uppland Ärentuna 

Ärentuna 224:1 Uppsala Uppland Ärentuna 

Ärentuna 225:1 Uppsala Uppland Ärentuna 
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AIS Nr År 

2543 1991 

Namn/plats 

Berthåga 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

keramik, bränd lera, brända och obrända ben 

Beskrivning 

Arkeologisk förundersökning inför utbyggnad av kyrkogårdsområdet på 
Berthåga kyrkogård, i Uppsala. Ett par skärvstenshögar (raä 311) ligger 
omedelbart utanför området. Vid förundersökning visade det sig att omfattande 
rester av ett förhistoriskt boplatsområde bestående av härdar, stolphål och 
andra nedgrävningar kommer att beröras av det planerade kyrkogårdsområdet. 
Vid undersökningen kunde bl a hela eller delar av minst två stolpburna långhus 
beläggas inom undersökningsytan. 

Fyndmaterialet bestod av keramik, bränd lera, brända och obrända ben i små 
kvantiteter. Boplatsen är ännu odaterad, men prover för C14-analys har tagits i 
anläggningar tillhörande långhusen. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 311:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2544 1991 

Namn/plats 

Stenhagen 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med anläggande av en cykel och gångväg i Stenhagen i västra delen 
av Uppsala, genomfördes en schaktningsövervakning av en 130 m lång sträcka 
förbi raä 314, Uppsala socken. Övriga delar av vägen har efter avschaktning 
till erforderlig nivå besiktigats. Ingenting av antikvariskt intresse har dock 
kunnat observeras vare i anslutning till fornl 314 (två stensättningslika 
anläggningar) eller i schaktet i övrigt. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 314:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2533 1991 

Namn/plats 

Nyby, Brillinge, Fyrislund, Enbacken, Söderhällby 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

gravfält, boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En arkeologisk utredning utfördes i området kring Nyby, Brillinge och 
Fyrislund. Utredningen föranleddes av sju planerade utbyggnadsområden (A-
G). Syftet med utredningen var att utreda fornlämningsförekomsten och 
klargöra om en exploatering kommer att beröra fornlämningar. 

Genom utredningen framkom att fasta fornlämningar förelåg inom områdena D 
(Brillinge), E (Enbacken) och F (Söderhällby och Kumla). Vidare påträffades 
relativt omfattande boplatsindikationer i form av skärvsten inom område D och 
F. Vid område F fanns även ett övergivet gårdsläge och två by- och en 
gårdstomt med medeltida skriftliga belägg. De senare är inte övergivna. I 
område E finns ett delundersökt vikingatida gravfält av flatmarkskaraktär (raä 
89 Uppsala sn). 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 89:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2724 1991 

Namn/plats 

Skäcklinge 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

ingen fornlämning påträffad 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Undersökningen föranleddes av att en fastighetsägare ville gräva för VA-
ledning m m på sin tomt, som ligger omedelbart norr om raä 10 där ett 
boplatslager påträffats i samband med undersökningar för byggandet av E18. 
Boplatslagret antogs kunna sträcka sig in över fastigheten och därför skulle en 
övervakning av schaktningen göras. Inget boplatslager eller andra 
fornlämningar påträffades dock. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Övergran 10:1 Uppsala Uppland Övergran 

Sida 48 of 687 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

         
              

           
     

           
          

         

 

 

   

AIS Nr År 

2542 1991 

Namn/plats 

Södra Gottsunda 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk undersökning utförd med anledning av en planerad husbyggnation 
i området. Stora delar av undersökningsområdet var täckt av ett 0,1 - 0,3 m 
tjockt kulturlager. Detta var mycket diffust och innehöll endast spridda och 
fragmentariska bitar bränd lera och ben. 

Av de fåtal anläggningar som påträffades under kulturlagret var fyra stycken 
härdar medan den resterande delen utgjordes av diffusa nedgrävningar och 
sot/kolfläckar. Eventuellt utgör området en extensiv del av en boplats. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 493:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2725 1991 

Namn/plats 

Bremersberg-Häggeby 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Bo Annuswer, Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Schaktövervakningen föranleddes av en ombyggnad av luftledningen mellan 
Bremersberg och Häggeby, där gamla elstolpar skulle bytas ut och delvis 
flyttas. Fem gropar, ca 1 m² stora, upptogs med maskin. I en av dessa framkom 
ett ca 0,10 m tjockt, mycket diffust och osäkert kulturlager med enstaka stänk 
av bränd lera. Denna grop låg ca 20 m norr om vägen till Skuttunge-Norrby. 

(ej raä nr) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Skuttunge 
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AIS Nr År 

2513 1991 

Namn/plats 

Stora Almby, Håmö 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats, grav 

Datering, period 

yngre bronsålder, äldre järnålder 

Fynd 

keramik, ben 

Beskrivning 

I samband med en ledningsdragning för el gjordes en arkeologisk 
undersökning i form av schaktningsövervakning. Kabelsträckningen tangerade 
dels en gravgrupp (Läby 26:1) dels ett boplatsområde med tillhörande 
skärvstenshögar (Vänge 4:1). Den senare fornlämningen delundersöktes 
tidigare samma år i samband med anläggandet av en cykel- och gångväg 
mellan Brunna och Kvarnbolund. 

Vid Vänge 4:1 banades matjorden av i ett 1,20 m brett schakt över 
boplatsområdet varefter framkomna boplatslämningar dokumenterades i plan 
och lämnades intakta. Nedläggandet av kabeln gjordes därefter under 
övervakning, så att framkomna anläggningar ej skadades. Schaktet hade en 
längd av ca 170 m och innehöll totalt 32 anläggningar, bland annat stolphål, 
härdar, samt kulturlager inom vissa begränsade ytor. 

I anslutning till fornlämning 26 i Läby sn framkom ingen 
fornlämningsindikation i kabelschaktet. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Vänge 4:1 Uppsala Uppland Vänge 

Läby 26:1 Uppsala Uppland Läby 
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AIS Nr År 

2569 1991 

Namn/plats 

Kumla, Bärby, Myrby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

grav, stensättning, boplats 

Datering, period 

äldre järnålder, yngre järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Inför en ny sträckning av väg 282 (delen Gnista-Bärby) utfördes en 
förundersökning inom vägområdet vid tre platser (lokal 1-3). 
Förundersökningen föranleddes av framkomna boplatsindikationer i form av 
skärvsten och kulturlager vid den föregående arkeologiska utredningen (ATA 
dnr 5982/90). De tre undersökningslokalerna var belägna i åkermark vid 
Kumla (lokal 1), Bärby (lokal 2) och Myrby (lokal 3), samtliga i Danmarks 
socken. Vid förundersökningen påträffades boplatslämningar i form av härdar, 
stolphål och nedgrävningar vid lokal 2 och 3. Lämningarna var av relativt ringa 
omfattning och frekvens. Genom 14C-datering har en härd (A3) vid lokal 2 
daterats till romersk järnålder (Ua-5277, 1880+-120 BP) och ytterligare en 
härd (A2) vid lokal 3 till folkvandringstid-vendeltid (Ua-5278, 1520+-110 BP). 
Vid lokal 1 kunde inga boplatslämningar konstateras men däremot påträffades 
på ett impediment direkt norr om vägområdet två gravar av äldre 
järnålderskaraktär (runda stensättningar med kantkedja, 7 m i diam) intill en 
tidigare registrerad grav (raä 38, Danmarks socken). Den ena av de 
nyupptäckta gravarna var belägen ca 15 m sydöst om raä 38 och kommer att 
ligga i norra kanten av vägområdet och därmed beröras av exploateringen. De 
övriga kommer inte att beröras. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Danmark 38:1 Uppsala Uppland Danmark 

Danmark 157:1 Uppsala Uppland Danmark 
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AIS Nr År 

2711 1991 

Namn/plats 

Kyrkogatan 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Magnus Elfwendahl 

Fornlämningskategori 

stadslager, bebyggelselämningar 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

keramik (yngre rödgods), kritpipsfragment 

Beskrivning 

I samband med kabelarbeten i Kyrkogatan påträffades kulturlager och äldre 
byggnadslämningar. Tre tidigare faser har kunnat urskiljas i det 
dokumenterade avsnittet. Den äldsta fasen omfattar delvis vattenavsatta 
kulturlager. Senare, när den pågående landhöjningen medfört en torrare miljö 
har området tagits i anspråk för en bebyggelse av okänd omfattning och 
funktion. Bebyggelselämningarna utgörs av stenfundament. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Börstil 142:1 Uppsala Uppland Öregrund 
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AIS Nr År 

2710 1991 

Namn/plats 

Borgmästaren, Kyrkogatan 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Magnus Elfwendahl 

Fornlämningskategori 

stadslager, bebyggelselämningar 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

mynt (1/2 örtug Sten Sture d ä), keramik (yngre rödgods), kritpipsfragment 

Beskrivning 

I samband med uppförande av en transformatorstation samt anslutande 
kabelarbeten inom kvarteret Borgmästaren och Kyrkogatan påträffades 
kulturlager och lämningar efter tidigare verksamhet och bebyggelse. 

Inom de undersökta avsnitten i kvarteret Borgmästaren dokumenterades tre 
äldre faser i områdets tidigare utnyttjande. Faserna avslutas av brandskikt. Den 
första fasen saknade anläggningsrester. Sedan fas 2 har det funnits bebyggelse 
i området. 

Vid de anslutande kabelarbetena i kvarteret Borgmästaren och Kyrkogatan 
erhölls ytterligare information rörande den tidigare bebyggelsens karaktär. 
Byggnadslämningar avtecknade sig genom enkla syllstensrader eller 
stenfundament placerade i en kuperad terräng. I höjd med Kyrkogatan kunde 
den tidigare markanvändningsnivån endast följas i gatans östligaste del. 
Längre västerut förekom äldre fyllnadslager med tilltagande omfattning mot 
väster. 

Undersökningen kan i kvarteret Borgmästaren och Kyrkogatans östligaste del 
ha tangerat läget för det äldsta Öregrund, grundat 1491. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Börstil 142:1 Uppsala Uppland Öregrund 
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AIS Nr År 

2512 1991 

Namn/plats 

Lundboda, Fullerö, Trollbo, Bredåker, Lälunda, mfl 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

RAÄ Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

yngre bronsålder, förromersk järnålder, vendeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Förundersökning vid åtta platser utmed planerad nybyggnation av dubbelspårig 
järnväg. Schakt upptogs med maskin inom det nya spårområdet. Vid fem av 
platserna (Gamla Uppsala-Bredåker och Lälunda i Gamla Uppsala sn, Årby 
och Lenaberg i Lena sn samt Skämsta i Tierps sn) påträffades förhistoriska 
boplatslämningar av varierande omfattning och frekvens i form av stolphål, 
härdar, nedgrävningar och kulturlager. Genom 14C-analys har lämningarna 
preliminärt daterats till yngre bronsålder, förromersk järnålder och vendeltid. 
Vid de återstående tre platserna (Lundboda och Fullerö i Gamla Uppsala sn 
och Trollbo i Lena sn) framkom ett fåtal recenta anläggningar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala Uppland Lena 

Uppsala Uppland Tierp 
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AIS Nr År 

2735 1991 

Namn/plats 

Broby gård 

Typ av undersökning 

antikvarisk kontroll 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Lars Wilson 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med antikvarisk kontroll vid dragning av telekabel påträffades 
spridda boplatslämningar på ett avsnitt mellan Broby gård och raä 256. 
Lämningarna utgjordes av en sönderplöjd härd samt ett antal avfallsgropar 
med osäker datering. Groparna kan sannolikt kopplas till närliggande recenta 
byggnadslämningar. I åkern noterades också sot och kolfläckar, som sannolikt 
utgjorde rester av härdar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tillinge 316:1 Uppsala Uppland Tillinge 
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AIS Nr År 

2749 1991, 1992 

Namn/plats 

kvarteret Rudan 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Magnus Elfwendahl 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid 

Fynd 

stengods och äldre rödgodskeramik 

Beskrivning 

I samband med markarbeten för dränering utfördes en arkeologisk 
förundersökning i kvarteret Rudan, Uppsala. Tre schakt togs upp varvid fyra 
sektioner kom att dokumenteras. I samtliga schakt kunde kulturlager iakttas. 
Detta kulturlager, som var mellan 0,15-0,50 m tjockt, överlagrades av moderna 
fyllnadsmassor. I kulturlagret påträffades stengods och äldre rödgods som 
dateras till 1300-talet. Det är intressant att så tidig keramik påträffas i denna 
del av staden, som ändock måste räknas som ett utkantsområde i den medeltida 
staden. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2610 1991, 1992 

Namn/plats 

Sigyns väg, Emblas väg, Iduns väg, Gamla Uppsala 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

boplats, grav 

Datering, period 

järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Fjärrvärmeledningar drogs inom villaområdet väster om Vattholmavägen, i 
Sigyns och Emblas väg och över Vattholmavägen till Iduns väg. Det planerade 
arbetet passerade södra delen av fornlämningsområdet tillhörande 
kungshögarna och tingsplatsen med omgivande gravfält. 

I sträckningen Sigyns väg visade sig vägen vara uppfylld under 1900-talet. 
Därunder framkom fläckvis matjordsblandad lera, som mest 0,30 m tjock. Det 
påförda lagret och det matjordsblandade lagret vilade på den sterila blåleran. 
Emblas väg har funnits före villaområdets etablering. Här fanns ett ca 0,40 
meter tjockt påfört sten- och gruslager samtida med villaområdet, och ett äldre 
ca 0,20 meter tjockt påfört lager av skivig sten. Ytterligare ett tredje ca 0,10 
meter tjockt grusmaterial fanns under ovan nämnda lager. Detta lager slutade 
dock ca 20 meter före Vattholmavägen. Från Vattholmavägen ner till det tredje 
påförda lagret bestod den sterila marken av morän, för att under det tredje 
lagret var lerblandad och övergå till blålera nere vid Sigyns väg. Några meter 
öster om det tredje påförda lagret framkom en härd, ca 0,70 meter bred, 
bestående av stenar över ett knappt 0,10 meter tjockt kol- och sotlager. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 123:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2716 1992 

Namn/plats 

kvarteret Abborren, Östhammar 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

inlopp till hamnanläggning 

Datering, period 

högmedeltid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med schaktningsarbeten för ny bebyggelse inom kvarteret Aborrens 
sydvästra hörn utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en 
schaktningsövervakning. Lämningar efter det nya Östhammar (1521?-) har inte 
nått fram till detta område. Istället var de grundtopografiska förhållandena 
viktiga att undersöka då vattenfarleden till det äldre Östhammar (Gammelbyn 
1368-1491) gick genom området. 

Vid schaktningen framkom fast berggrund i undersökningsområdets västra och 
östra del, med ett toppmått på respektive 1,35 meter över havet. Däremellan 
kom ett varvigt lager av grus och mjäla, vardera ca 0,10 meter tjocka och med 
en sammanlagd tjocklek på en meter, med en topp i nivå med dagens vattenyta. 
Under det varviga lagret kom ren sand. De båda fasta berggrunderna sluttade 
mot varandra och på sluttningen lag en massa s k lösberg, ca 3-4 meter tjockt. 
Avståndet däremellan, alltså det varviga lagrets bredd, var ca 15 meter. 

Detta område med de varviga grus- och mjällagren kan mycket väl utgöra ett 
inlopp till det gamla Östhammar. Inloppet har under 1300-talet varit ca tre 
meter djupt och 15 meter brett och de fasta berggrunderna låg endast ca två 
meter under vattenytan. Inga direkta indikationer eller fynd framkom dock, 
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som kunde antyda ett hamninlopp. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Börstil 141:1 Uppsala Uppland Östhammar 
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AIS Nr År 

2717 1992 

Namn/plats 

Gammelbyn 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med grävningen för två plinthål till ett skärmtak på en privattomt 
belägen i Gammelbyns sydvästra del, inom området för Östhammars äldsta 
läge (1368-1491), utfördes en arkeologisk övervakning. Plinthålen grävdes för 
hand. 

Plinthålens diameter var 0,40 meter och djupet var en meter. I det västra hålet 
framkom under gräset ett 0,15 meter tjockt matjordslager och därunder kom ett 
0,40 meter tjockt kulturjordslager, bestående av homogen sandblandad mylla 
med enstaka tegelflis. Lagret var mörkt gråbrunt. Under detta kom steril gul 
sjösand. Två meter österut gjordes ett likadant hål, där kulturjordslagret visade 
sig vara tunnare, endast 0,20 meter tjockt. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Börstil 141:1 Uppsala Uppland Östhammar 
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AIS Nr År 

2721 1992 

Namn/plats 

Apallaboda, Apalle 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Thomas Eriksson, Johan Anund, Karin Pettersson 

Fornlämningskategori 

bytomt, bebyggelselämning, husgrund, boplats, skålgropsförekomst, hägnad, 
dike 

Datering, period 

bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid 

Fynd 

löpare, malstenar, förhistorisk keramik, rödgods, porslin, bränd lera, tegel, 
glas, 1800-talsmynt, armborstpilspets, hammare, isbrodd, svepkärl av trä, 
spikar, järnföremål m m. 

Beskrivning 

Med anledning av den nya järnvägen, Mälarbanan, gjordes en 
slutundersökning på en 1 km lång sträcka. Tre områden med skilda 
fornlämningsnummer undersöktes. 

I Apallboda längst i öster låg raä 329, en älvkvarnslokal med 15 skålgropar på 
en häll. Runt hällen fanns omkringliggande härdar och enstaka anläggningar. 
Två av härdarna har daterats till yngre romersk järnålder och folkvandringstid. 

Inom Apalles ägor påträffades en boplats i åkermark (raä 330). På boplatsen 
påträffades kulturlager med fynd av enstaka bränd lera och keramik, ett 
välbevarat hus, två brunnar och härdområden. Två härdar har daterats till 
omkring Kristi födelse. Huset var 16 meter långt med svagt konvexa väggar, 
raka gavlar och indragna ingångar i ena långväggens båda ändar. Mittskeppet 
var 2,3-2,9 meter brett. Rester av en hägnad fanns vid ena gaveln. 

Längst i väster undersöktes ytorna omedelbart söder om Högsta gamla bytomt 
(raä 280). Byn omnämns första gången 1396 och flyttades i samband med 
järnvägsbygget på 1870-talet. I schaktet påträffades kulturlager med fynd från 
olika perioder. Delar av kulturlagret innehöll fynd av förhistorisk och 
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tidigmedeltida karaktär: bränd lera, keramik, bland annat strimmig keramik 
och en isbrodd. Andra delar av kulturlagret innehöll fynd från medeltid och 
efterreformatorisk tid, bland annat tegel, porslin, rödgods och järnföremål. 
Även anläggningarna hade skilda karaktärer, härdar och stolphål av 
förhistorisk karaktär påträffades tillsammans med diken, hägnader och 
grindstolpar från senare tid. I fyllningen i en brunn påträffades ett svepkärl av 
trä. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Övergran 280:1 Uppsala Uppland Övergran 

Övergran 329:1 Uppsala Uppland Övergran 

Övergran 330:1 Uppsala Uppland Övergran 
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AIS Nr År 

2698 1992 

Namn/plats 

Västeråker 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

gravfält, stensättning 

Datering, period 

järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med att Uppsala Energi skulle jordförlägga tidigare luftkablar i 
Dalby och Västeråker socknar kom kabelschakten att beröra sex 
fornlämningsområden. Länsstyrelsens villkor för tillståndet att gräva schakten 
invid fomlämningarna, var att arbetet skulle ske under antikvarisk 
övervakning. Vid fem av fomlämningarna, RAÄ 36, 75, 136, 146 och 168 
utfördes dock schaktningarna utan att vare sig länsstyrelsen eller RAÄ 
underrättades. När en efterkontroll av de igenlagda schaktens dragning gjordes 
framkom dock inget som skulle kunna antyda att fomlämningarna skadats. Vid 
fornl 68, ett gravfält, övervakades schaktningsarbetena och ingreppet på 
gravfältet kunde till största delen undvikas genom en omdragning av schaktet. 
Ett hörn av en rektangulär stensättning, som tidigare icke varit känd, framkom 
dock. Genom att den sista biten av kabelschaktet handgrävdes med största 
försiktighet kunde en skada på stensättningen undvikas. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Västeråker 68:1 Uppsala Uppland Västeråker 
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AIS Nr År 

2714 1992 

Namn/plats 

Öregrund 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Karin Pettersson, Kajsa Häringe 

Fornlämningskategori 

avrättningsplats? 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med byggnation inom del av Garberget, Öregrund 8:1 gjordes en 
arkeologisk utredning. Då det är möjligt att Öregrunds avrättningsplats, som 
existerade från 1600-talet till och med 1800-talets senare hälft, varit belägen 
vid den plats som idag kallas Garberget ansågs det vara av vikt att göra en 
utredning innan området exploaterades. Syftet med utredningen var i huvudsak 
att fastställa om det fanns begravningar på platsen. 

Tre schakt drogs, totalt schaktades 104 m². Schakten innehöll främst omrörda 
massor samt sprängsten som uppkommit i samband med tidigare byggnation (t 
ex en mekanisk verkstad som revs våren 1992) och verksamhet på tomten. På 
vissa ställen visade sig även berget direkt under markytan. Fynden var av 
modern karaktär, järnskrot etc. Utredningsschakten mättes in på bifogad 
situationsplan. Området fotodokumenterades före och efter schaktning. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Börstil 
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AIS Nr År 

2684 1992 

Namn/plats 

Villbergaby 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

inga fornlämningar påträffade 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En schaktningsövervakning utfördes då en spillvattenledning lades ner i åkern 
50-100 m öster om Villbergabys bytomt och raä 1, 2, 84 och 107. Inga 
lämningar av antikvariskt intresse framkom. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Villberga 
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AIS Nr År 

2703 1992 

Namn/plats 

Hyttön-Älvkarleby 

Typ av undersökning 

antikvarisk kontroll 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Lars Wilson 

Fornlämningskategori 

milstolpe 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av breddning och förstärkning av väg 758 Hyttön-Älvkarleby, 
Älvkarleby kommun, Uppland, utfördes antikvarisk kontroll vid flyttning av en 
milstolpe. Stolpens nuvarande läge befanns vara olämpligt och den flyttades 
därför ca 100 meter i västlig riktning. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Älvkarleby 49:1 Uppsala Uppland Älvkarleby 
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AIS Nr År 

2634 1992 

Namn/plats 

Risinge 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Kajsa Häringe 

Fornlämningskategori 

odlingsröse, källargrund, hägnad 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Fältarbetet omfattade inmätning av en källargrund, raä 71, och en hägnad, raä 
72, samt totalundersökning av en stensättning, raä 73. Anledningen var att 
vägverket skulle bygga en ny väg mellan Gimo och Harg. Vid undersökningen 
av raä 73 påträffades ingen gravgömma. Anläggningen kan ha varit ett äldre 
odlingsröse, då den fanns i en sluttning i brytpunkten mellan skog och åker. I 
dess närhet finns inga registrerade fornlämningar. Vid undersökningen 
framkom inga fynd, ej heller något daterande material. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Hökhuvud 73:1 Uppsala Uppland Hökhuvud 

Hökhuvud 71:1 Uppsala Uppland Hökhuvud 

Hökhuvud 72:1 Uppsala Uppland Hökhuvud 
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AIS Nr År 

2715 1992 

Namn/plats 

Rådmansgatan, Kyrkogatan 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Då äldre elkablar skulle bytas ut inom en sträcka som låg inom lagskyddad 
fornlämning från den äldre stadsbildningen, utfördes en arkeologisk 
förundersökning i form av en schaktningsövervakning. Den nordliga delen, ca 
35 meter av Rådmansgatan byttes ej ut, istället gjordes en nydragning parallellt 
i gräsmattan väster om Rådmansgatan, i kvarteret Tingsgården. 

Runtom transformatorstationen i kvarteret Tingsgården var marken omrörd. Ca 
fem meter väster om stationen framkom ett ca 0,20 meter tjockt 
kulturjordslager ovanpå steril gul mjäla. 
Ovanpå detta kulturjordslager fanns ett ca en meter tjockt recent fyllnadslager 
av grus och småsten, större stenar i övre delen. Ca tio meter norrut framkom 
ytterligare ett lager ovanpå kulturjordslagret. Lagret var ca 0,30 meter tjockt 
och bestod i huvudsak av tegelstenskross. Det undre kulturjordslagret var i 
Kyrkogatan ca 0,40 meter tjockt. 

Ca 20 meter norr om korsningen Kyrkogatan och Snickargatan i Snickargatan 
framkom två stenblock, troligen syllstenar till en byggnad. 

Inga fynd tillvaratogs. Enstaka kritpipsskaft och enstaka yngre rödgodsskärvor 
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med vitlerdekor framkom. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Börstil 141:1 Uppsala Uppland Östhammar 
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AIS Nr År 

2609 1992 

Namn/plats 

Gamla Uppsala, Fullerö 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg, Kajsa Häringe 

Fornlämningskategori 

boplats, skärvstenshög 

Datering, period 

förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid 

Fynd 

kam, keramik, bränd lera, obrända ben, bronssölja 

Beskrivning 

Arkeologisk undersökning föranledd av utbyggnad av järnvägen Uppsala-Tierp 
till dubbelspår. Vid raä 134 undersöktes en överplöjd boplats på en svag 
förhöjning. Inga kulturlager var bevarade, lämningarna utgjordes av härdar, 
stolphål, avfallsgropar, samt recenta störningar (diken, sprängstensgropar). 
Totalt påträffades sju långhus och tre mindre hus, flertalet på det högsta partiet. 
Vid raä 104 undersöktes en överplöjd boplats. Anläggningarna utgjordes 
främst av härdar, men även en brunn, kring vilket ett parti kulturlager var 
bevarat. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 104:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 134:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2514 1992 

Namn/plats 

Typ av undersökning 

antikvarisk kontroll 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund, Per Frölund 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med framdragandet av en matarledning (starkström) för järnväg har 
flyttning, transporter och utplacering av ledningsstolpar berört vissa 
fornlämningar. För att undvika skador på fornlämningar har anläggningsarbetet 
följts av antikvarisk personal. Den antikvariska insatsen har dels bestått i 
anvisningar om berörda fornlämningar och erforderlig justering av stolplägen 
och transportvägar med hänsyn till fornlämning, dels i schaktningsövervakning 
i särskilt känsliga lägen. 

Det mesta arbetet har utförts vintertid vilket medfört att skador på 
fornlämningar varit minimala när det gällt transporter och förflyttningar i 
fornlämningsområden, däremot har utförda schaktningsövervakningar varit 
problematiska p g a tjäle och snö. Så långt det kunnat avgöras har 
fornlämningar inte skadats av ledningsarbetet. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala Uppland Tierp 

Uppsala Uppland Älvkarkleby 
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AIS Nr År 

2524 1992 

Namn/plats 

Lundby, Apallboda, Apalle, Nyckelby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Thomas Eriksson, Per Frölund 

Fornlämningskategori 

grav, bebyggelselämning, bytomt, boplats 

Datering, period 

äldre järnålder, medeltid, nyare tid 

Fynd 

löpare, brynen, eldslagningsflinta 

Beskrivning 

Arkeologisk förundersökning med anledning av planerad utbyggnad av 
Mälarbanan. Av fasta fornlämningar berördes raä 148 (gravar), raä 249 
(bebyggelselämningar), raä 280 (Högsta gamla bytomt), raä 283 (förhistorisk 
boplats?) i Övergrans socken. Mälarbanans planerade sträckning löper genom 
ett fornlämningsfrekvent område, framförallt karaktäriserat av 
hällristnings/älvkvarnslokaler. Den går också omkring 60-200 m söder om 
grav- och boplatsområden som Apalle (raä 260), Pollista (raä 228), 
Dragonbacken (raä 10, 270) och Nyckelby (raä 15, 22, 273) vilka undersöktes 
1986-1990 i samband utbyggnaden av väg E18 mellan Bålsta-Enköping. 

Vid förundersökningen upptogs schakt med grävmaskin, huvudsakligen 
orienterade i bansträckningens riktning. Påträffade anläggningar/kulturlager 
dokumenterades i plan med totalstation. Vid förundersökningen kunde ett 
flertal fornlämningar/fornlämningsområden i form av överodlade 
boplatslämningar rumsligt avgränsas inom det planerade järnvägsområdet vid 
Apallboda-Högsta och Nyckelby. Boplatslämningarna utgjordes av kulturlager, 
kokgropar, härdar stolphål, mörkfärgningar mm. Inom Lundby påträffades 
vaga boplatsindikationer i väster, som antyder att en eventuell boplats närmast 
var att söka norr om det av järnvägen berörda området. Inom Brunnsta 
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framkom inga fornlämningar eller indikationer på sådana. Totalt grävdes och 
profilritades ett 25-tal anläggningar. Mindre omfattande karteringar gjordes av 
raä 280 (Högsta gamla bytomt) och raä 148 (stensättningar vid Dragonbacken). 
Fyra C14-dateringar gjordes, två vid Apallboda och två vid Högsta. 
Dateringarna från Apallboda visade på romersk järnålder respektive 
folkvandringstid och de från Högsta visade på förromersk respektive romersk 
järnålder. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Övergran 148:1 Uppsala Uppland Övergran 

Övergran 249:1 Uppsala Uppland Övergran 

Övergran 280:1 Uppsala Uppland Övergran 

Övergran 283:1 Uppsala Uppland Övergran 

Övergran 329:1 Uppsala Uppland Övergran 

Övergran 330:1 Uppsala Uppland Övergran 
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AIS Nr År 

2526 1992 

Namn/plats 

Nykvarn-Hummelsta 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Lars Wilson 

Fornlämningskategori 

grav 

Datering, period 

Fynd 

järnålder 

Beskrivning 

Arkeologisk utredning inför anläggandet av en VA-ledning mellan Hummelsta 
samhälle och Nykvarn (med utlopp i Sagån). Inga synliga fornlämningar berörs 
direkt av ledningsarbetena, däremot påträffades ett antal stensättningar, en hög, 
en hålväg, en skärvstenshög, husgrunder och äldre odlingslandskap i ett 
område omedelbart väster om Hummelsta samhälle. Dessa nyupptäckta 
fornlämningar är belägna ett tiotal meter norr om den föreslagna 
ledningsdragningen. 

I området vid Nykvarn skall ledningen passera den s.k. Blot-Svens hög och 
byggnadslämningar som troligen hör samman med en vid platsen belägen äldre 
kvarn. Där ledningen skall passera fornlämningar föreslås en antikvarisk 
kontroll genom avbaning av sträckningen innan ledningsarbetena utförs. 
Vidare föreslås att ledningen förläggs på sådant sätt att byggnadslämningarna 
vid Nykvarn ej berörs av arbetena. 

Sida 84 of 687 



 

 

   

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tillinge 33:1 Uppsala Uppland Tillinge 
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AIS Nr År 

2527 1992 

Namn/plats 

Skäfthammar, Hökhuvud, Harg 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Anders Biwall, Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

källargrund, stenmur, röjningsröse, stensättning 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av en nyplanerad vägsträckning mellan Gimo och Harg, 
utfördes en arkeologisk utredning med specialinventering. Vid inventeringen 
av området påträffades tre sedan tidigare ej kända fornlämningar. Dessa 
utgjordes av en källargrund med intilliggande stenmur, ett röjningsröse samt en 
stensättning. Stensättningen var 3 m i diameter och ej övertorvad, 
stenstorleken varierade mellan 0,3 - 0,7 m. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Hökhuvud 71:1 Uppsala Uppland Hökhuvud 

Hökhuvud 72:1 Uppsala Uppland Hökhuvud 

Hökhuvud 73:1 Uppsala Uppland Hökhuvud 
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AIS Nr År 

2528 1992 

Namn/plats 

Olunda, Valloxsäby, Eggebyholm 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Thomas Eriksson, Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

stensträng, odlingsröse, fossil åkermark, källargrund, grav, stensättning 

Datering, period 

bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av en planerad bergtäkt med en tillfartsväg gjordes en 
utredning i form av specialinventering. Området ligger på östsidan av en 
mindre dalgång som går mellan Långhundraleden i norr och sjön Valloxen i 
söder. I anslutning till exploateringsområdet fanns registrerade en stensträng 
(raä 195), en hålväg (raä 198) och fyndplats av en härd (raä 108). 
Inom området framkom vid inventeringen i Valloxsäby stensträngar, 
odlingsrösen, en källargrund och fossil åkermark, med trolig datering till nyare 
tid. I närheten, på Eggeby-holms ägor, påträffades även en osäker stensättning. 
Inom samma äga och i Olunda, inom inventeringsområdets östra del, framkom 
även två lokaler med husgrunder, odlingsrösen, Stensträngar samt äldre 
åkermark. Den ena lokalen är identisk med den torpbebyggelse som finns 
återgiven som Glasboda på 1757 års karta över Eggebyholm och den andra 
lokalen finns på ovannämnda karta som Kodantsen. 
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Raä Nr 

Östuna 207:1 

Östuna 195:2 

Östuna 196:1 

Östuna 209:3 

Östuna 208:1 

Östuna 209:1 

Östuna 209:2 

Östuna 209:4 

Östuna 207:2 

Östuna 207:4 

Län 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Landskap Socken 

Uppland Östuna 

Uppland Östuna 

Uppland Östuna 

Uppland Östuna 

Uppland Östuna 

Uppland Östuna 

Uppland Östuna 

Uppland Östuna 

Uppland Lagga 

Uppland Lagga 
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AIS Nr År 

2529 1992 

Namn/plats 

Rasbo, Rasbokil 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Leif Karlenby 

Fornlämningskategori 

gravfält, grav, hög, stensättning, bebyggelselämning, boplats 

Datering, period 

järnålder, odaterat 

Fynd 

Beskrivning 

Anledningen till utredningen var en planerad vatten och avloppsledning mellan 
Rasbo och Rasbokil. Utredningsområdet går från en fornlämningstät bygd till 
en annan genom en snål dalgång som troligen har varit segelbar i tidigare 
skeden. Detta skulle kunna innebära att det i den smala dalgången finns 
fornlamningar som ännu inte registerats. Inom utredningsområdet fanns 
tidigare registrerat ett 15-tal fornlämningar. 

Söder om gravfältet raä 38 (Rasbo sn) finns på en flack förhöjning en större 
plan yta. Läget är lämpligt för en boplats och vid inventeringen kunde enstaka 
skärvig sten iakttas i den plöjda ytan. Vid provstick med jordsond iakttogs ett 
ca 0,1-0,2 m tjockt, svagt mörkfärgat kulturlager under plogdjup. I åkern söder 
om Lundby gård och strax norr om raä 59 (Rasbo sn) kunde riklig förekomst 
av skärvig sten iakttas direkt i ytan. 

Mellan Helgeby och Edeby (Rasbokils sn) har ledningen planerats i en svacka 
mellan de två gårdarna. Eftersom området i övrigt innehåller stora mängder 
fornlämningar fanns det risk för att även det lägre partiet där ledningen skulle 
gå fram kunde innehålla fornlämningar. Nu visade det sig att så inte var fallet. 
På den västra förhöjningen upp mot Helgeby finns dock troligen en boplats. 
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Raä Nr 

Rasbo 38:1 

Rasbo 59:1 

Rasbo 511:1 

Rasbokil 125:1 

Rasbokil 158:1 

Rasbo 587:1 

Län 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Landskap Socken 

Uppland Rasbo 

Uppland Rasbo 

Uppland Rasbo 

Uppland Rasbokil 

Uppland Rasbokil 

Uppland Rasbo 
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AIS Nr År 

2541 1992 

Namn/plats 

Kärrby 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Eva Hjärthner-Holdar 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

yngre bronsålder, äldre järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med tillbyggnad av befintligt hus, dragning av vatten och avlopp 
samt anläggandet av en infiltrationsbädd genomfördes en 
schaktningsövervakning. Den undersökta ytan omfattar ca 220 m2 fördelade på 
130 löpmeter av ett misstänkt boplatsläge mellan fornlämningarna 509, 516 
och 518, Boglösa sn. De sistnämnda består av gravar och stensträngar. 

Undersökningen påvisade att det inom området for exploateringen finns ett 
större sammanhängande boplatsområde, vilket avtecknade sig som ett 
kulturpåverkat lager med högre och lägre intensitet och upp till 0,25 m tjockt. I 
kulturlagret fanns skärvsten, kol och sot samt bränd lera. Kulturlagrets 
intensitet var högt direkt norr om huvudbyggnaden samt ökade i de mot norr i 
hagen väster om huvudbyggnaden dragna schakten i vilka avloppstank och 
infiltrationsbädd skulle ligga. Inga anläggningar påträffades. Boplatsens 
begränsning har inte gått att fastställa. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Boglösa 586:1 Uppsala Uppland Boglösa 
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AIS Nr År 

2563 1992 

Namn/plats 

Bälinge-Ekeby 

Typ av undersökning 

arkeologisk undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats, husgrund 

Datering, period 

äldre bronsålder, järnålder 

Fynd 

bränd lera, brända och obrända ben, horn, keramik, järnartefakter, artefakter av 
bergart 

Beskrivning 

Under september och oktober 1992 gjordes arkeologiska undersökningar av ett 
schakt för en spillvattenledning i Bälinge socken, Uppland. De undersökta 
delarna av schaktet sträckte sig söder och öster om Bälinge samhälle och 
upptog en total längd av knappt 2 km. Bredden på undersökningsområdet 
varierade mellan 3 och 10 meter. Området upptas i huvudsak av uppodlad 
åkermark och betesmark. Vid undersökningen påträffades fem rumsligt 
avgränsbara boplatsytor av förhistorisk karaktär, varav två kan betecknas som 
synnerligen omfattande och intensivt utnyttjade. Ingen av boplatsytorna var 
tidigare känd. Ett relativt rikligt fyndmaterial påvisar ett vitt kronologiskt 
spektrum med inslag av såväl äldre bronsålder som yngre järnålder. 
Fyndmaterialet utgörs av ett gängse boplatsmaterial och innehåller bränd lera, 
brända och obrända ben, horn, keramik samt enstaka artefakter av järn och 
bergart. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Bälinge :1 Uppsala Uppland Bälinge 

Bälinge :1 Uppsala Uppland Bälinge 

Bälinge :1 Uppsala Uppland Bälinge 

Bälinge :1 Uppsala Uppland Bälinge 

Bälinge :1 Uppsala Uppland Bälinge 
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AIS Nr År 

2592 1992 

Namn/plats 

kvarteret Traktören, Centrum, Enköping 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ulla Bergquist 

Fornlämningskategori 

stadslager, kommunikationslämning 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

keramik (yngre rödgods, stengods, fajans), glas, kritpipor m m 

Beskrivning 

Från tidigare förundersökningar är det känt att kulturlager finns bevarade i 
kvarteret Traktören, Enköping. När det blev aktuellt med nybyggnation valde 
man att uppföra husen på platta på mark för att bevara kulturlagren. De tillåtna 
schaktningsarbetena (till +3,40 m ö h) skedde under antikvarisk kontroll. 

Vid schaktningsarbetena framkom i ett mindre parti en välbevarad 
kullerstenslagd gata. Ett 1,60 m brett parti rensades fram. Gatans synliga bredd 
var 4,50 m, men den ena kanten fortsatte in under nuvarande Sandgatan. Den 
totala bredden bör ha varit ca 5 m. Kullerstensgatan var mycket vällagd. I 
gatans mitt fanns en till två rader med större "borgmästarstenar" och de båda 
körbanornas mittlinje var markerad med större stenar. 

År 1799 härjades Enköping av en brand som ödelade stora delar av staden. 
Efter branden utlades det nya rätlinjiga gatunät som finns idag. Den påträffade 
kullerstensgatan tillhör det äldre gatunätet. Gatan, som kan ha varit i bruk in på 
1800-talet, löpte bredvid nuvarande Sandgatan. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2636 1992 

Namn/plats 

Skörby 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

grav, stensättning, stensträng 

Datering, period 

järnålder, medeltid, nyare tid 

Fynd 

brända ben 

Beskrivning 

Vid en arkeologisk utredning för en planerad butik i område Skörby 5:1 
påträffades en överodlad fornlämning. Området ligger omedelbart S om raä 19, 
två resta stenar, och raä 20, ett gravfält med fem högar, fyra stensättningar och 
en rest sten. Inom området för butiken framkom tre anläggningar, en trolig rest 
av en grav som utgjordes av mörkbrun sotig sand och en mindre stenpackning 
av 0,1-0,3 m stora stenar. Mot botten av anläggningen framkom brända ben. 
Övriga anläggningar utgörs av en stensättning med en på båda sidor 
omgivande nedgrävning. Stensträngen med nedgrävning kan utgöra en rest av 
de hägnadssystem som finns på 1699 års ägomätning. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Kalmar 20:2 Uppsala Uppland Kalmar 
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AIS Nr År 

2594 1992 

Namn/plats 

Tullgatan 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Johan Anund 

Fornlämningskategori 

stadslager, kyrkogård, begravningsplats, grav 

Datering, period 

medeltid 

Fynd 

ben, människoskelett 

Beskrivning 

Undersökningen föranleddes av ombyggnad av gata och av 
ledningsdragningar. I korsningen Tullgatan/Kyrkogatan påträffades sju 
skelettgravar, troligen tillhörande den omkring år 1600 rivna S:t Olof kyrka. 
Kyrkans exakta läge är ej känt. Gravarna var anlagda i åsgrus och låg direkt 
under nuvarande gatunivå, vilket visar att området har schaktats ned i sen tid. 
Kropparna hade begravts orienterade i öst-västlig riktning med huvudena mot 
väst. Inga spår av t ex kistor eller svepningar dokumenterades. Förutom det 
humanosteologiska materialet påträffades inga föremålsfynd. Gravarna var 
delvis skadade av ett ledningsschakt. Ett prov från den äldsta begravningen har 
sänts till 14C-analys, eftersom S:t Olofskyrkans ålder är okänd. I korsningen 
Tullgatan/Kungsgatan konstaterades kulturlager av omkring en meters 
mäktighet. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2674 1992 

Namn/plats 

Ramstalund 

Typ av undersökning 

antikvarisk kontroll 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Lars Wilson 

Fornlämningskategori 

ej fornlämning 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av att Uppsala kommun, gatukontoret, avser att lägga en 
dagvattenledning i närheten av fasta fornlämningar genomfördes en antikvarisk 
kontroll i samband med schaktningsarbetet. Inga fornlämningar påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Ramsta 
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AIS Nr År 

2627 1992 

Namn/plats 

Mälsta 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Britta Rosborg, Lars Wilson 

Fornlämningskategori 

båtformigt röse 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av en bergtäkt undersöktes ett 3,7 x 1,8 m stort båtformigt röse. 
Röset hade en yttre väl lagd kallmur av kantiga stenar och innanför denna var 
anläggningen fylld med mindre oregelbundna stenar. I mitten av anläggningen 
stod en rest 0,5 m hög stenflisa. Röset var orienterat i nord-syd. I botten på 
röset påträffades skal av hönsägg samt plastband. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Husby-Långhun 
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AIS Nr År 

2628 1992 

Namn/plats 

Mälsta 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med anläggandet av en tillfartsväg till en bergtäckt gjordes en 
utredning med schaktgrävning i en åker norr om Ny-Mälsta. Vid en tidigare 
specialinventering hade åkerns söderläge och närhet till bland annat 
skärvstenshögar bedömts kunna indikera en boplats i åkern. Vid 
undersökningen grävdes 325 m schakt. En anläggning med bränd lera och 
kolstänk påträffades, det är oklart om det rör sig om en en förhistorisk 
anläggning, och de sparsama spåren ansågs inte indikera en fornlämning. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Husby-Långhun 
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AIS Nr År 

2629 1992 

Namn/plats 

Husby-Lundby, Mälsta 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Peter Kresten 

Fornlämningskategori 

fornborg 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Utgrävningen avsåg rensning av befintligt (Lars Löfstrand 1982-83; Johan 
Engström 1985) schakt genom den förglasade vallen på fornborgens 
nordvästsida. Undersökningen ingick som ett led i det HSFR-stödda 
forskningsprojektet "Förglasade fornborgsvallar: Svenska förekomster i det 
väst- och centraleuropeiska perspektivet" (David Damell/Örebro, Peter 
Kresten/Uppsala). 

Schaktet breddades till 2,3 m och grävdes från inre till yttre livet (totalt drygt 7 
m) ner till stora, ej eldpåverkade block ca 1,6 m under krönet. Det förglasade 
materialet, som utgör krönet, befanns uppträda som en kompakt massa upp till 
0,70 m tjock och 1,6 m bred, med ett väl markerat träkolslager i botten. 
Nedanför detta fanns mer eller mindre skörbränt stenmaterial som avslutades 
neråt av ett nytt träkolsskikt vid 1,4 m djup. Nedanför detta skikt hittades 
enbart block som till synes var opåverkade av värme. I likhet med Kollerborg 
(St Mellösa socken, Närke) innehöll det förglasade materialet rikligt med 
träkolsavtryck. Den yttre delen av vallen, 3 m bred, var opåverkad av värme 
och torde troligen representera en påbyggnad av vallen efter det att 
förglasningen av det inre partiet skett. Tre kolprover har lämnats in för 
datering, resultatet har ännu ej inkommit. Ett antal geologiska prover för 
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bestämning av bildningstemperaturer, temperaturgradienter och 
redoxbetingelser har uttagits. 

Förglasningen bildar således ett sammanhängande täcke, underlaget är av 
skörbränt respektive kallt material. Varje skikt begränsas av tydliga 
träkolslager. Ett konstruktivt byggnadssätt varkar vara den mest plausibla 
förklaringen var gäller den förglasade vallen på Broborg. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Husby-Långhundra 15 Uppsala Uppland Husby-Långhun 
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AIS Nr År 

2631 1992 

Namn/plats 

Kysinge, Verkesta 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund, Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

gravfält, grav, stensättning, stensträng, husgrund 

Datering, period 

järnålder, nyare tid 

Fynd 

brända ben, keramik, järnföremål 

Beskrivning 

I samband med anläggande av transformatorstationer och nedläggande av 
elkabel skadades fasta fornlämningar, två gravfält, raä 13 och 14, samt en 
husgrund inom raä 169. En efterundersökning gjordes som avsåg undersökning 
och borttagande av svårt skadade anläggningar samt en dokumentation av 
skadorna på mindre skadade anläggningar. 

Inom raä 13 undersöktes och borttogs två skadade runda stensättningar. I 
bägge fanns ett brandlager innehållande brända ben och keramik. Utöver detta 
dokumenterades skadorna på ytterligare tre runda stensättningar. Skadorna 
bestod i att stenar i kantkedjorna rubbats eller tagits bort. 

Inom raä 43 undersöktes och borttogs en rund stensättning. Under en kraftig 
stenpackning påträffades brända ben. Även föremål av järn, bl a en kniv och 
några små nitar framkom i brandlagret. Skadorna på ytterligare två gravar, en 
större och en mindre rund stensättning, dokumenterades. Enligt en äldre 
gravfältskarta skall ytterligare en grav finnas i anslutning till kabelschaktet, 
men denna har uppenbarligen utplånats helt av kabelschaktet samt ett 
intilliggande avloppsdike. 
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Inom raä 169 hade schaktningsarbeten skadat en del av en husgrund, en 
syllstenskonstruktion. Ett mindre schakt grävdes i anslutning till skadan för att 
utröna ingreppets art och omfattning. En kartering av fornlämningsbilden i 
området runt husgrunden kompletterade undersökningen. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Husby-Sjutolft 13:1 Uppsala Uppland Husby-Sjutolft 

Husby-Sjutolft 43:1 Uppsala Uppland Husby-Sjutolft 

Husby-Sjutolft 169:1 Uppsala Uppland Husby-Sjutolft 
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AIS Nr År 

2635 1992 

Namn/plats 

Skörby 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

skålgropsförekomst 

Datering, period 

bronsålder? 

Fynd 

Beskrivning 

I maj 1992 undersöktes skålgropslokalen raä 102 vid Skörby, Kalmar socken. 
Undersökningen föranleddes av vägbyggnation inom bostadsområdet Skörby 
skog. Fem skålgropar i berghäll var tidigare registrerade. Vid undersökningen 
framkom efter avtorvning av berghällen totalt 51 skålgropar. Direkt söder om 
hällen, delvis belägen på berg och delvis i morän, framkom under en närmast 
rund stenpackning ett ej tidigare registrerat skärvstensflak, upp till 0,20 m 
tjockt. Fyllningen utgjordes av sotblandad skärvsten med inslag av enstaka 
mindre bitar kol. Skärvstensflaket bör sannolikt sättas i samband med 
aktiviteter som varit förenade med skålgropslokalens utnyttjande. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Kalmar 102:1 Uppsala Uppland Kalmar 
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AIS Nr År 

2645 1992 

Namn/plats 

Knivsta-Forsby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Mitt 

Ansvarig person 

Lena Beronius Jörpeland, Lena Flodin, John Hamilton 

Fornlämningskategori 

gravfält, gravar, stensättning, boplats, bebyggelselämning 

Datering, period 

yngre bronsålder, folkvandringstid, nyare tid 

Fynd 

miniatyrskäror, krumkniv och knivblad av järn, malsten?, vitt fönsterglas, 
spikar, tegel, taktegel, järnkrampor, järnbleck, yngre rödgodskeramik, porslin 

Beskrivning 

Inför byggandet av Arlandabanan förundersöktes ett gravfält med intilliggande 
boplatslämningar. Lämningarna är del av ett större fornlämningsområde med 
stensträngar, terrasseringar, skålgropslokaler, gravar och boplatslämningar. 

Vid förundersökningen av raä 189 framkom ca åtta stensättningar. 
Stensättningarna är till största delen runda, men en triangulär och en 
rektangulär stensättning påträffades också. Tre anläggningar har mittblock. I 
södra och sydvästra delen av gravfältet finns sotfläckar och antydningar till 
stensträngar (jfr raä 176). Gravfältet begränsas i sydväst, öst och nordöst av 
urschaktningar för tidigare markexploateringar och täkter. 

I anslutning till raä 262 påträffades ett stolphål. I anslutning till raä 176, 
omedelbart intill gravfältet, påträffades boplatslämningar i form av härdar och 
ett stort antal mörkfärgningar, dvs förmodade stolphål. Anläggningarna syntes 
först mot den sterila bottenmoränen. De låg under ett 0,30 m tjockt lager av 
humus och torv. Här påträffades också en relativt stor stengrund. Ytterligare 
två stengrunder och en stenläggning låg sydväst om gravfältet. 
Boplatslämningarna avgränsades i öst av två parallella stensträngsliknande 
lämningar. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Knivsta 176:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 189:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 262:1 Uppsala Uppland Knivsta 
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AIS Nr År 

2653 1992 

Namn/plats 

Lena-Årby, Flat 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg, Kajsa Häringe 

Fornlämningskategori 

boplats, grav 

Datering, period 

bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder 

Fynd 

pilspets, keramik, bränd lera, brända och obrända ben, löpare 

Beskrivning 

Undersökningen föranleddes av utbyggnaden av järnvägen Uppsala-Tierp till 
dubbelspår. Från söder räknat undersöktes skärvstenshögen raä 163, en 
stensättning i den västligaste delen av raä 164, samt mellanliggande ytor. 
Skärvstenshögen hade en kantkedja dold av stenpackningen, medan 
stensättningen delvis var bortschaktad i samband med järnvägsbygget på 1870-
talet. Den saknade spår av begravning. I anslutning till dessa fanns en härd, 
glest spridda osäkra stolphål och nedgrävningar. Fåtalet anläggningar tyder på 
att endast utkanten av boplatsen har berörts. Vid undersökningen av 
skärvstenshögen raä 310 påträffades en pilspets av järn under högen. I övrigt 
påträffades bara en nedgrävning. Strax öster om skärvstenshögen undersöktes 
en torpgrund. 
Raä 320 är en överplöjd boplats utan spår av kulturlager. Förutom ett långhus 
fanns härdar, stolphål, nedgrävningar, avfallsgropar, en ugn? och en brunn. 
Anläggningsspridningen pekar på att boplatsen inte fortsätter västerut utan 
snarare österut. En härd har daterats till förromersk järnålder. 

Ett stycke norrut har boplatsen raä 321 undersökts. Den ligger i en 
norrsluttning och består av härdar, nedgrävningar, enstaka stolphål, 
avfallsgropar. Troligen fortsätter boplatsen både österut och västerut. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Lena 163:1 Uppsala Uppland Lena 

Lena 164:1 Uppsala Uppland Lena 

Lena 310:1 Uppsala Uppland Lena 

Lena 320:1 Uppsala Uppland Lena 

Lena 321:1 Uppsala Uppland Lena 
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AIS Nr År 

2654 1992 

Namn/plats 

Lenaberg 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg, Kajsa Häringe 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

keramik, obrända ben, pärla av bergkristall? 

Beskrivning 

Undersökningen föranleddes av utbyggnaden av järnvägen Uppsala-Tierp till 
dubbelspår. Boplatsen bestod av ett mindre antal härdar och stolphål, samt 
nedgrävningar av olika slag. Dessutom fanns ett diffust kulturlager på delar av 
ytan. Den undersökta delen låg troligen i utkanten av en större boplats. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Lena 319:1 Uppsala Uppland Lena 
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AIS Nr År 

2657 1992 

Namn/plats 

Vattholma 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund, Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

boplats, kulturlager 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En förundersökning utfördes inför anläggandet av ett nytt VA-nät i Vattholma. 
Detta kom delvis att löpa inom skyddsområdet för två gravfält samt i nära 
anslutning till Trollbo senmedeltida bytomt. I den västra delen av schaktet 
påträffades i en svacka ett relativt kraftigt kulturlager med ett markant inslag 
av skärvsten. I den östra delen av schaktet framkom två ovanpå varandra 
liggande kulturlager. Det övre grusiga lagret, som bl a innehöll tegel och 
rödgods, har troligen ett samband med den senmedeltida bytomten. Det undre 
lagret innehöll bland annat bränd lera, kolstänk och skärvsten. Under de båda 
lagren och i steril sand framkom flera stolphål, både med och utan stenskoning 
samt nedgrävningar. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Lena 84:1 Uppsala Uppland Lena 

Sida 116 of 687 



 

 

 

 

   

  

 

   

 

 

              
        

           
       

       

         
             

          
            

            
      

   

AIS Nr År 

2671 1992 

Namn/plats 

Kvarnbo 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Jenny Holm, Kajsa Häringe 

Fornlämningskategori 

gravgrupp, hög, boplats, skärvstensförekomst 

Datering, period 

bronsålder, järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

På grund av planerat bygge av ridhus gjordes en utredning i form av en 
specialinventering kompletterad med arkivstudier. I det planerade ridhusets 
omgivningar finns rikligt med tidigare kända fornlämningar i form av gravfält, 
skärvstenshögar, skålgropar och stenrader. Vid tidigare arkeologiska 
undersökningar norr om utredningsområdet har överplöjda boplatser påträffats. 

Vid specialinventeringen påträffades två tidigare ej registrerade högar strax 
öster om planområdet. I södra delen av den åkeryta som direkt kommer att 
beröras av bygget iakttogs en mindre mängd skärvsten. Skärvsten förekom 
även på en åker längre mot söder, där ridstigar är planerade. Då 
skärvstensförekomst visar på att en boplats kan finnas i området föreslås att 
byggområdets södra gräns förskjuts något mot norr. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Läby 2:1 Uppsala Uppland Läby 

Uppsala 495:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 495:2 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2593 1992 

Namn/plats 

kvarteret Borgmästaren, Enköping 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ulla Bergquist 

Fornlämningskategori 

stadslager, kommunikationslämning 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

keramik (yngre rödgods, stengods, fajans), porslin, kritpipor, glas (flaskor och 
fönsterglas), järnbeslag, hästskor, mynt m m 

Beskrivning 

Från tidigare förundersökningar är det känt att kulturlager finns bevarade i 
kvarteret Borgmästaren. När det blev aktuellt med byggnation valde man att 
bevara kulturlagren genom att uppföra husen dels på platta på mark, dels på 
pålar. Schaktning och pålning utfördes under antikvarisk kontroll. 

Vid schaktningen av gårdsplatsen framkom kulturlager oväntat ytligt. De 
översta nivåerna undersöktes och dokumenterades. De yngsta 
bebyggelselämningarna var en tredelad huslänga, troligen från 1800-talet. 
Under byggnaderna fanns ett kraftigt brandlager. Det representerar med all 
säkerhet stadsbranden år 1799, då en stor del av Enköping eldhärjades. Efter 
branden anlades det nya rätlinjiga gatunätet som finns idag. 

Under huslängan och brandlagret påträffades en välbevarad 
kullerstensläggning. Det visade sig vara en gatukorsning efter den gamla 
gatunätet från tiden före branden 1799. Den ena gatan har löpt parallellt med 
Rådhusgatan, som är en av de få bevarade gatusträckningarna. Den korsande 
gatan, i öst-västlig riktning, passerade Rådhusets kortsida och sammanband de 
båda andra gatorna. 
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Kullerstensgatan, som har en bredd på ca 5 m, är mycket vällagd. I mitten finns 
en rad med stora "borgmästarstenar" och de båda körbanornas mittlinjer är 
markerade med större stenar. Längs två av kanterna löper nedsänkta 
rännstenar. På tomterna intill finns syllstenar från byggnader som stått vid 
gatukorsningen. 

Tack vare ett bra samarbete med Siab Bygg och Enköpings kommun kommer 
gatan att bevaras. Den skall finnas kvar som ett historiskt minnesmärke inne på 
gårdsplatsen i Borgmästaren. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2759 1992 

Namn/plats 

Regins väg 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Fjärvärmeledningar drogs inom villaområdet öster om Vattholmavägen, i 
Regins väg. Arbetet passerade väster om ett fornlämningsområde med 
skärvstenshögar från bronsålder och järnålder. Direkt under asfalten kom ett 
lager, ca 0,80 meter tjockt, med recenta fyllmassor bestående av grus och 
småsten, förmodligen från den tiden då villaområdet etablerades. Under denna 
fyllning kom ett ca 0,50 meter tjockt lager av matjordsblandad mo med enstaka 
tegelflis. Under detta lager kom steril gulbrun mo. Matjordslagrets utbredning 
var ca 10 meter, med början i schaktets västra del. Däremot fanns i resten av 
schaktet, alltså närmast det berörda fornlämningsområdet, endast svagt 
infiltrerad mjäla under det ca en meter tjocka recenta fyllnadslagret. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2753 1992 

Namn/plats 

kvarteret Kaniken, Fjärdingen 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av en planerad om-, alternativt nybyggnad inom kvarteret 
Kanikens västra hörn utfördes en arkeologisk förundersökning, vilken 
samtidigt var en geologisk undersökning. Den geotekniska undersökningen 
utfördes av Bjerking Ingenjörsbyrå AB med hjälp av en maskinell skruvborr, 
varmed sex borrhål, ca 0,10 meter i diameter, upptogs. Dessutom upptogs två 
provgropar med hjälp av en liten grävmaskin, s k Bobcat. 

Borrhålen och provgroparna uppvisade kulturlager mellan 0,80 - 1,40 meter 
tjocka. Under kulturlagren kom steril blålera. Lagren i kvarteret Kaniken hade 
stora likheter med de lager som framkom 1989 vid VA-schaktningar i 
Drottninggatan och Trädgårdsgatan. Dessa lager överensstämmer också med 
de lager som framkom vid en arkeologisk undersökning i kvarteret Trädgården 
år 1987. Inga fynd påträffades, men utifrån omkringliggande lager kan 
kvarteret Kaniken dateras från ca 1200 t o m 1500-talet. Lagren hade dessutom 
goda bevaringsförhållanden för organiskt material. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2744 1992 

Namn/plats 

Strömsbergs bruk 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Kajsa Häringe 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

äldre järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Undersökningen föranleddes av ledningsschakt till vatten och avlopp. Schaktet 
som grävdes var ca 1,80 m brett. I den del av schaktet som låg närmast raä 57 
(gravfält) fanns sju härdar och två stolphål. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tolfta 57:4 Uppsala Uppland Tolfta 

Tolfta 92:1 Uppsala Uppland Tolfta 
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AIS Nr År 

2738 1992 

Namn/plats 

Hummelsta-Nykvarn 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats, kulturlager, bebyggelselämning, torplämning 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Under hösten 1992 gjordes arkeologiska undersökningar inom delar av en 
ledningssträckning för VA i Hummelsta och Nykvarn, Tillinge socken. Den 
undersökta ytan uppgick totalt till en längd av 2 x 990 m. Intill Hummelsta 
påträffades en yta med kulturlager. Här dokumenterades också vissa yngre 
lämningar, bland annat en vägbank och delar av en torplämning. I Nykvarn, i 
den västligaste delen av ledningssträckningen, på en flack sluttning ner mot 
Sagån, framkom delar av ett förhistoriskt boplatsområde i form av ytor med 
kulturlager samt anläggningar. Anläggningarna, stolphål och härdar, framkom 
under och utanför ytan med kulturlager. Ett 50-tal meter söder om den 
undersökta delen av boplatsytan finns raä 33 (i Tillinge socken), den s k 
"Blotsvens hög". 
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Raä Nr 

Tillinge 33:1 

Tillinge 104:1 

Tillinge 112:1 

Tillinge 294:1 

Tillinge 294:2 

Tillinge 294:3 

Tillinge 320:1 

Län 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Landskap Socken 

Uppland Tillinge 

Uppland Tillinge 

Uppland Tillinge 

Uppland Tillinge 

Uppland Tillinge 

Uppland Tillinge 

Uppland Tillinge 

Sida 127 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

            
           

      

         
            

        
         

       

       
        

          

   

AIS Nr År 

2737 1992 

Namn/plats 

Dorsilla 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

inga fornlämningar påträffade 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk utredning i form av en specialinventering föranledd av att del av 
aktuell fastighet planeras att tas i anspråk för industriändamål. Den aktuella 
ytan är belägen inom ett fornlämningsrikt område. 

Utredningsområdet utgjordes av omställd åkermark mellan 15-20 möh, nu 
vallbevuxen, som i norr ansluter till Dorsilla by. Marktypen bestod av kraftigt 
stenbunden mjäluppblandad lera med ett flertal röjstensbelamrade impediment. 
Nordöst, sydöst och väster om utredningsområdet finns flera fornlämningar 
(gravar och gravfält) på mellan 80-350 m avstånd. 

Vid specialinventeringen framkom inga indikationer på överodlade 
fornlämningar. Fornlämningsbilden och topografin i området antyder att 
överodlade fornlämningar närmast är att söka öster och väster om 
utredningsområdet. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Tillinge 
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AIS Nr År 

2758 1992 

Namn/plats 

kvarteret Torget, Dragarbrunn 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Schaktningar för el-, tele- och kabel-TV skedde under antikvarisk övervakning. 
Grundläggningen av dessa kablar kom dock att ske så ytligt att ingen del av 
kulturlagret påverkades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2757 1992 

Namn/plats 

Dragarbrunnsgatan, Kungsängsgatan 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med VA-schaktningar utfördes arkeologiska 
schaktningsövervakningar eftersom området låg inom gränsen för det 
medeltida Uppsala. Schakt drogs i Dragarbrunnsgatan mellan Bangårdsgatan 
och Smedsgränd, i Kungsängsgatan mellan Bangårdsgatan och Smedsgränd. I 
Smedsgränd mellan Dragarbrunnsgatan och ca 25 meter väster om 
Kungsängsgatan och i Bredgränd mellan Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan 
och på ömse sidor om Kungsängsgatan, ca 20 och 40 meter. 

De schakt som var störda av recenta nedgrävningar var delen Kungsängsgatan 
mellan Smedsgränd och Bredgränd, delen Bredgränd runt om Kungsängsgatan 
och delen Dragarbrunnsgatan mellan Bredgränd och Bangårdsgatan. I övriga 
schakt framkom kulturlager som kunde urskiljas ända ner till sterila leran. 
Däremot var de övre skikten oftast störda av recenta nedgrävningar. I 
Bredgränd framkom bland annat ett kraftigt dike, möjligen stadsdiket och i 
Dragarbrunnsgatan framkom en del lager som gick att binda ihop med lagren i 
1990 års grävning i kvarteret Pantern, med en tomtgräns i kvarteret Pantern. 
Lagerföljden i och kring tomtgränsen såg likadana ut. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2756 1992 

Namn/plats 

kvarteret Disa, Fjärdingen 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av planerad om- och tillbyggnad av befintliga kontorshus inom 
kvarteret Disa, utfördes en kombinerad geoteknisk/arkeologisk 
förundersökning. Undersökningen utfördes tillsammans med Bjerking 
Ingenjörsbyrå AB med hjälp av en maskinell skruvborr. Sammanlagt togs 16 
borrhål upp. Borrhålens lagerbild visade på ett fyllnadslager med en varierande 
tjocklek mellan 0,2-1,4 m, innan ett kulturlager om upp mot 1,7 meters 
tjocklek tog vid. 

Anmärkningsvärt är att lagren tycktes vara uttorkade, jämfört med den 
situation som rådde vid de arkeologiska undersökningarna i kvarterets 
nordvästra del 1974. Bevaringsförhållandena för organiskt material tycks ha 
reducerats, även om borrkärnorna i denna delen av kvarteret kan återspegla en 
annan typ av bebyggelse och lageravsättning. 

Inga fynd påträffades. Dateringen för denna del av kvarteret torde 
överensstämma med den tidigare arkeologiska undersökningen, dvs hög- och 
senmedeltid. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2755 1992 

Namn/plats 

Domkyrkoplan 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager, mur, kyrkogård 

Datering, period 

högmedeltid 

Fynd 

äldre rödgodskeramik (BII:1), djurben 

Beskrivning 

I samband med schaktning och restaureringsarbeten för en U-central invid 
norra portalen till Uppsala domkyrka, utfördes en arkeologisk undersökning. 
Här framkom förutom ett 10-tal efterreformatoriska begravningar, en kraftigare 
mur med bevarade strävpelare. Denna mur frilades delvis 1938 av N. 
Sundquist och tolkades då vara en ringmur till en äldre borganläggning som 
föregått domkyrkan. 

Undersökningen visade nu att muren troligen utgjort en stödmur, som uppförts 
strax före domkyrkobygget. Fynd av keramik och tegelinslag i muren daterar 
den till tidigast 1200-tal. Under och intill murens södra sida, som finns bevarad 
i en höjd av 2-2,5 m, fanns en stenläggning med underliggande kulturlager. 
Detta tyder på en medeltida aktivitet i området innan domkyrkans uppförande. 
Om denna aktivitet är av profan eller kyrklig natur kan inte avgöras med 
säkerhet, men några begravningar äldre än stödmuren fanns ej i det framtagna 
partiet. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 136 of 687 



 

  

 

 

 

 

  

 

  

      
              

        
           
          

          
             

  

          
           

          
          
      

   

AIS Nr År 

2754 1992 

Namn/plats 

S:t Eriks torg 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Johan Anund 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Undersökningen föranleddes av grundläggnings- och ledningsdragningsarbeten 
på S:t Eriks torg och i Akademigatan i centrala Uppsala. I de delar av 
undersökningsområdet som inte var störda av moderna exploateringar 
påträffades intakta kulturlager av ca 1,4 meters tjocklek. Redan de äldsta 
kulturlagren innehöll spår av uppförande av tegelbyggnader. De yngre lagren 
innehöll företrädesvis byggnadsavfall i form av tegelkross, kalkbruk och sten, 
blandat med sand och lera. Även ett lager av odlingsjord, troligen rest av 
trädgårdsodlingar, dokumenterades. 

Området har närmast karaktär av bakgårdsmiljö. Detta stämmer överens med 
det äldsta kartmaterialet, från ca 1640, där området utgör kvartersmark. Senare 
regleras stadsdelen och den aktuella ytan blev torgyta. Förändringen kunde 
avläsas i den dokumenterade stratigrafin. De äldsta lagren kan eventuellt 
härröra från medeltiden, övriga lager var efterreformatoriska. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2732 1992 

Namn/plats 

Eskesta, Gryttjom, Vida 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

förhistorisk tid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk undersökning föranledd av nedläggande av optokabel mellan Vida 
och Eskesta (via Gryttjom). Optokabeln löper norr om en koncentrerad 
fornlämningsmiljö vid Tämnarån mellan Husbyborg, Gryttjom och Eskesta. 

Vid undersökningen kunde överodlade boplatslämningar av skiftande karaktär 
konstateras vid Eskesta, Gryttjom och Vida. Vid Gryttjom påträffades härdar, 
nedgrävningar och kulturlager, vid Eskesta framkom kulturlager och i Vida 
påträffades recenta anläggningar. Boplatslämningarna vid Gryttjom och 
Eskesta är sannolikt av förhistorisk karaktär. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tierp 344:1 Uppsala Uppland Tierp 

Tierp 343:1 Uppsala Uppland Tierp 
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AIS Nr År 

2752 1992 

Namn/plats 

kvarteret Draken, Dragarbrunn 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med grundläggning av en tillbyggnad över kulturlager från det 
medeltida Uppsala utfördes en schaktningsövervakning. Den planerade 
utbyggnaden var ca tre meter bred och 50 meter lång. Vid schaktningarna 
visade sig lagren härröra från senaste husbyggnation och sentida kabelschakt, 
fyllnadsmassor av mestadels grus. Inga ur arkeologisk synpunkt intressanta 
lager påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2751 1992 

Namn/plats 

Universitetshuset 

Typ av undersökning 

antikvarisk kontroll 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Magnus Elfwendahl 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

rödgodskeramik, glas, ben, järnföremål (ej tillvaratagna) 

Beskrivning 

I samband med ombyggnad av universitetshusets källare och nedläggande av 
nya rör i anslutning till universitetshuset genomfördes en antikvarisk kontroll 
våren 1992. En tidigare schaktningsövervakning väster om universitetshuset 
längs Övre Slottsgatan genomfördes under perioden våren 1988 till våren 
1989. Vid den schaktningen framkom inte några kulturlager eller andra 
lämningar av antikvariskt intresse. Det enda som berördes var fyllnadsmassor 
och sterilt åsgrus. Hösten 1991 genomfördes en arkeologisk undersökning i 
Universitetets park. Där påträffades murar tillhörande borganläggningen 
Uppsala gård. Murarna visade sig utgöra delar av det norra tornet samt den 
östra längans yttermur. 

Vid ombyggnaden i universitetets källare våren 1992 gjordes inga iakttagelser 
av antikvariskt intresse, varför ingen dokumentation heller gjordes. I 
anslutning till universitetshusets sydvästra sida upptogs två schakt om totalt 25 
m med maskin. Schakten hade en bredd av ca 1,5 m och ett djup som varierade 
mellan 1-2 m. Genomgående för de tre sektioner som upprättades var att de 
översta tre lagren, tillsammans 0,60-0,90 m tjocka, bestod av fyllnadsmassor. 
Under dessa följde ett flertal ca 0,10-0,40 m tjocka avsatta lager, varav flera 
innehållande sandblandad jord med inslag av tegel, kalkbruk och träflis. Även 
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lager bestående av ren sand förekom i likhet med lager innehållande sand, 
knytnävsstora stenar, kalkbruk och tegel. I ett av de avsatta lagren i sektion 1 
(L6) påträffades fynd i form av rödgods, glas, ben och järnföremål. I sektion 1 
framkom också undersökningens enda anläggning, en 0,4 m djup och 1,6 m 
lång nedgrävning. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2523 1992, 1993 

Namn/plats 

Lejsta-Tibble 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

gravfält, bebyggelselämning, boplats 

Datering, period 

Fynd 

obända ben 

Beskrivning 

Vid olika tillfällen under hösten 1992 och våren 1993 gjordes antikvariska 
insatser i samband med framdragande av vatten och avloppsledningar mellan 
Rasbo i Rasbo sn och Edeby i Rasbokils sn i Uppsala kommun. De 
antikvariska insatserna bestod dels i arkeologiska undersökningar av vissa 
delar av ledningssträckningen, dels av antikvariska kontroller av 
ledningsarbetet i närheten av kända fornlämningslokaler. 

I ett fall, vid undersökning av ett schaktavsnitt öster om Rasbo kyrka, 
påträffades inom två avgränsade ytor rester av förhistoriska boplats- eller 
aktivitetsytor. Boplatsresterna utgjordes av delar av kulturlager och spridda 
anläggningar. I övrigt har inget av antikvariskt intresse kunnat iakttagas. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Rasbo 37:1 Uppsala Uppland Rasbo 

Rasbo 38:1 Uppsala Uppland Rasbo 

Rasbo 59:1 Uppsala Uppland Rasbo 

Rasbo 511:1 Uppsala Uppland Rasbo 

Rasbokil 58:1 Uppsala Uppland Rasbokil 
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AIS Nr År 

2655 1993 

Namn/plats 

Backa, Trollbo 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

stensättningsliknande lämning 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

På grund av utbyggnaden av Ostkustbanan mellan Uppsala och Tierp kom en 
stensättning i östra delen av raä 85, Lena sn, att undersökas. Stensättningen var 
sedan tidigare delvis skadad genom grustäkt och efterföljande erosion. I 
sydöstra kanten av stensättnignen var två stenar, ev hörande till en kantkedja, 
frameroderade. 

Vid undersökningen framkom vid avtorvning i humus/torvlagret tegel och 
buteljglas. Under det framkom ett diffust lager med mörk, något sotig mylla 
och morängrus. Inget av antikvariskt intresse framkom i anläggningen, vars 
karaktär och funktion är oklar. Sannolikt är den recent. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Lena 85:1 Uppsala Uppland Lena 
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AIS Nr År 

2677 1993 

Namn/plats 

Trevlinge, Gåvsta 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Bo Annuswer 

Fornlämningskategori 

gravgrupp, röse, stensättning 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av planerad småhusbebyggelse vid Gåvsta utfördes en 
utredning med specialinventering. Området ligger i en fornlämningsrik bygd 
med bland annat en gravgrupp om ett röse och två stensättningar i en korridor 
mellan de planerade bebyggelseområdena. Inga ytterligare fornlämningar 
påträffades. 

Studier av det historiska kartmaterialet över Trevlinge visar på i stort sett 
samma brukningsytor som i dag. Äldre åkertegar och röjda ytor på impediment 
är i dag planterade med granskog och inte längre intakta. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Rasbo 175:1 Uppsala Uppland Rasbo 
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AIS Nr År 

2764 1993 

Namn/plats 

kvarteret S:t Erik, Fjärdingen 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Johan Anund 

Fornlämningskategori 

stadslager, bebyggelselämning 

Datering, period 

medeltid, nyare tid 

Fynd 

knäppslejfsko, textil, keramik (stengods) 

Beskrivning 

Med anledning av planerad nybyggnation utfördes en förundersökning. 
Kvarteret ligger i nära anslutning till flera medeltida kyrkor och det finns även 
profana undermarksruiner inom kvarteret. Det aktuella området är i stort sett 
ostört av sentida byggnation. 

Två provschakt grävdes. Kulturlagren befanns vara mäktigare än beräknat, ca 2 
m, och i de äldre lagren var bevarandeförhållandena mycket goda. Både avsatta 
och påförda lager samt anläggningar, bland annat flera stenläggningar, 
dokumenterades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2763 1993 

Namn/plats 

kvarteret Domen, S:t Erik, Oden, m.fl. 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Johan Anund 

Fornlämningskategori 

stadslager, byggnad, kyrkogård 

Datering, period 

medeltid, nyare tid 

Fynd 

keramik (äldre och yngre rödgods), kritpipa, tegel 

Beskrivning 

En schaktningsövervakning utfördes i samband med nedgrävning av ADB-
kommunikationsnät för Uppsala Universitet. De sammanlagt nästan 800 m 
långa schakten berörde stora delar av den medeltida staden, och speciellt det 
viktiga området kring Domkyrkan. På grund av schaktens ringa djup, ca 0,7 m, 
framkom dock relativt få anläggningar och medeltida kulturlager. 

Delar av Domkapitlets medeltida skola på nuvarande Riddartorget, 
Trefaldighetskyrkans bogårdsmur och kyrkogård samt en troligen medeltida 
källare i kvarteret S:t Erik frilades. Vidare dokumenterades ett parti av en mur 
i nuvarande Universitetsparken. Muren har antagligen ingått i Gustavianums 
1600-talsträdgård. I kvarteret Oden (Odinslund) registrerades kraftiga 
raseringslager från tegelbyggnader. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

1303 1993 

Namn/plats 

Hässelby, Bogärde 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Sverker Söderberg 

Fornlämningskategori 

bytomt/ gårdstomt, boplats 

Datering, period 

neolitikum, vikingatid, senmedeltid, nyare tid, odaterat 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av vägbreddning utfördes en utredning. 
Inom sträckningen fanns en tidigare känd fornlämning, Harbo 196:1. Härtill 
kommer tre boplatsindikationer. En ligger i anslutning till Hässelby, påvisad 
genom topografi och fornlämningsmiljö. Två finns inom Bogärde, där det ena 
indikeras av topografin och markuppgifter i kartmaterialet, den andra av 
topografi och lösfynd av flinta (Harbo 94:1). Dateringen för den sistnämnda 
indikationen kan vara yngre stenålder, då ytterligare lösfynd av flintföremål 
finns i området, för de övriga troligen yngre järnålder. Hässelby är omnämnt i 
skrift första gången år 1312. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Harbo 196:1 Uppsala Uppland Harbo 

Harbo 196:2 Uppsala Uppland Harbo 

Harbo 219:1 Uppsala Uppland Harbo 

Harbo 220:1 Uppsala Uppland Harbo 

Harbo 94:2 Uppsala Uppland Harbo 
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AIS Nr År 

2762 1993 

Namn/plats 

kvarteret Disa, Fjärdingen 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Johan Anund, Karin Pettersson 

Fornlämningskategori 

stadslager, bebyggelselämning 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

runbleck, bokbeslag, keramik, mm 

Beskrivning 

En slutundersökning föranleddes av planerad tillbyggnad till kontorshus. 
Området har varit betydelsefullt sedan medeltiden genom läget, nära såväl 
Domkyrkan som Fyrisån. Sentida utfyllnadsarbeten hade förändrat områdets 
topografi avsevärt. De kulturlager som hade avsatts under medeltid och fram 
till ca 1700 befanns vara omkring 0,8–1,5 m tjocka. Den ursprungliga 
markytan bestod av lera och visade sig något förvånande slutta svagt ned mot 
sydväst. 

Enligt det äldre kartmaterialet har det undersökta området under medeltiden 
utgjort en central del av ett kvarter, vilket bekräftades av 
undersökningsresultaten. De dokumenterade strukturerna tyder på en 
bakgårdsmiljö. Bland konstruktionerna fanns bland annat huslämningar, rännor 
och delar av en stensatt gata. Tidigare okända ruiner av sentida byggnader, 
bland annat en större stenkällare till ett 1800-talshus, frilades. De äldre 
bebyggelseresterna, vilka inkluderade mindre delar av stolpburna trähus och 
ett trägolv till ett troligen knuttimrat hus, antyder en reglering av 
kvartersstrukturen före ca 1300. 

Fyndmaterialet karaktäriseras av en ovanligt stor mängd stengodskeramik och 
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mycket liten mängd organiskt material. Inslaget av hantverksavfall var 
påfallande litet. Ett fragmentariskt runbleck med religiös text påträffades. 
Resultat från en makrofossilanalys tyder på trädgårdsskötsel i tämligen avskild 
miljö. Det sammantagna fyndmaterialet påvisar möjligen en högreståndsmiljö, 
som i så fall kan förklaras av Domkyrkans markinnehav i området. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2651 1993 

Namn/plats 

Lenaberg 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg, Leif Karlenby 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

folkvandringstid, vendeltid 

Fynd 

keramik, vävtyngd, slagg, obrända ben 

Beskrivning 

En förundersökning föranleddes av planerad utvidgning av kyrkogården vid 
Lena kyrka. Det aktuella området består av svagt sluttande åkermark på 
Lenaåsens östra sida och berör de centrala delarna av en boplats, att döma av 
det stora antalet härdar, stolphål och nedgrävningar. 

Den höga anläggningstätheten, kombinerat med läget på en platå av Lenaåsen, 
i anslutning till flera gravfält och storhögar pekar på att detta kan vara platsen 
för en stormansgård. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Lena 319:1 Uppsala Uppland Lena 
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AIS Nr År 

2656 1993 

Namn/plats 

Trollbo 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Lars-Inge Larsson 

Fornlämningskategori 

inga fornlämningar påträffades 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

En förundersökning föranleddes av planerade påfartsvägar till planskild 
korsning vid ny dragning av länsväg 703 i samband med utbyggnaden av 
Ostkustbanan mellan Uppsala och Gävle. Två separata områden undersöktes. I 
söder tangerade det aktuella området en boplats med såväl medeltida som 
förhistoriska kulturlager samt boplatsanläggningar, upptäckta vid en 
förundersökning år 1992 vid anläggning av ny VA-ledning. Det södra 
undersökningsområdet omfattade ca 1 700 m2. Tre schakt grävdes, 
sammanlagt ca 790 m2. Ingen fornlämning påträffades. I norr motiverades 
undersökningen av närheten till raä 84, ett område med skärvstenshögar och 
stensättningar. Undersökningsområdet omfattade här 2 700 m2. Ett 
längsgående schakt, ca 482 m2, grävdes. Endast ett fåtal recenta anläggningar 
påträffades. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Lena 84:1 Uppsala Uppland Lena 
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AIS Nr År 

2761 1993 

Namn/plats 

kvarteret Trädgården, Fjärdingen 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius, Johan Anund 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

kam, skor och organiskt material, keramik (stengods, yngre rödgods) 

Beskrivning 

Med anledning av husbygge utfördes en slutundersökning. Under de moderna 
fyllnadsmassorna, ca 1 m tjocka, framkom resterna av en stenhusbebyggelse 
från 1640-talet och framåt, orienterad efter 1642 års regleringsplan. Därunder 
framkom ett 0,25–0,9 m tjockt utfyllnadslager till Slottsträdgården som var i 
bruk åren 1550–1640. Detta lager bestod av grusblandad jord, tegelflis och 
småsten. 

Därunder fanns spåren av en medeltida spridd trähusbebyggelse, till stora delar 
enligt det medeltida gatunätet. I schaktets sydvästra del framkom resterna av 
flera byggnader samlade som i ett gårdskomplex. I schaktets norra del fanns 
två korsande stenlagda gränder med en större stenlagd yta vid korsningen. 
Dessutom påträffades en brunn, ugnar av tegel, härdar, latrin och spår av 
kalkbränning. 

Enligt en allmän uppfattning har en medeltida bebyggelse ej funnits i området. 
Rudbeck har i sin Atlas till Atlantican år 1679 en motsatt uppfattning, vilket 
stöds av den aktuella arkeologiska undersökningen. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 162 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

   

AIS Nr 

2630 

Namn/plats 

Sisshammar 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Arkeologikonsult 

Ansvarig person 

Bengt-Göran Waks 

Fornlämningskategori 

ej fornlämning 

År 

1993 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Inga indikationer på förhistorisk verksamhet. 

Raä Nr Län Landskap 

Uppsala Uppland 

Socken 

Husby-Sjutolft 
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AIS Nr År 

2676 1993 

Namn/plats 

Gåvsta 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Lars-Inge Larsson 

Fornlämningskategori 

inga fornlämningar påträffade 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En utredning utfördes på grund av planerat bygge av ålderdomshem och 
vårdcentral ett hundratal meter sydsydöst om ett fornlämningskomplex (raä 43, 
45–47 i Rasbo sn) med i huvudsak stensättningar och boplatslämningar, 
påträffade vid en förundersökning år 1985. Vid utredningen maskingrävdes 
sökschakt. Inget av antikvariskt intresse framkom. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Rasbo 
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AIS Nr År 

2599 1993 

Namn/plats 

Knyllinge 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ronnie Carlsson 

Fornlämningskategori 

kommunikationslämning, vad 

Datering, period 

yngre bronsålder 

Fynd 

djurben (hund, häst) 

Beskrivning 

Vid schaktning för ett s.k. viltvatten framkom och borttogs resterna av en 
träkonstruktion intill en utdikad å i botten av en långsträckt mindre dalgång. På 
båda sidor om fyndplatsen finns en markant moränkulle, i sydväst Torsbacken, 
i nordöst Knösen. På båda finns flera fornlämningar, framför allt gravar och 
älvkvarnar. I närheten påträffades vid täckdikning på 1920-talet en 
skafthålsyxa av brons från bronsålderns period 2. 

Den skadade konstruktionen undersöktes. Den hade två huvuddelar. Längst åt 
nordväst fanns ett glest, minst 18 m långt stråk med sammanlagt 26 pålar och i 
ena änden några bevarade stockar och slanor liggande i stråkets riktning. Ca 30 
m sydöst därom fanns en 4 m bred och minst 23 m lång anhopning av stockar 
och slanor liggande i anhopningens längdriktning, samma som pålstråkets, i 
nordnordöstlig riktning. Konstruktionen låg på en nivå av 15 m ö h. 

Två prov som togs för dendrokronologisk datering visade sig vara av lind 
respektive björk, varför ingen dendrokronologisk datering var möjlig. Provet 
av björk daterades i stället med 14C, vilket gav en datering till yngre 
bronsålder. 
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Konstruktionen har med all säkerhet fungerat som en bro, eller snarare en 
förstärkning av botten på ett vadställe. Mellan de båda moränkullarna på ömse 
sidor finns dalgångsbottens högsta punkt, vattendelaren, med avvattning åt 
nordväst till Örsundaån och Alstasjön samt åt sydöst till Hjälstaviken och 
Ekolsundsviken. Detta är således det naturligaste valet av vadställe, den plats 
som varit grundast längs det som under bronsåldern var ett smalt sund mellan 
en stor ö, omfattande hela Enköpingsområdet, och en mindre ö, motsvarande 
dagens Fröslunda socken. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Fröslunda 98:1 Uppsala Uppland Fröslunda 
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AIS Nr År 

2652 1993 

Namn/plats 

Trollbo 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund, Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

yngre bronsålder, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av planerad VA-ledning undersöktes ett ca 700 m2 stort 
område i före detta åkermark, cirka 28 meter över havet. En boplats från yngre 
bronsålder med lämningar av bland annat ett ca 4 x 12 m stort hus påträffades. 
Delar av huset låg dock utanför schaktet. De takbärande stolparna, som var 
djupa och stenskodda, var placerade i en svagt konvex linje. Utanför huset 
påträffades en härd samt en avfallsgrop. Boplatsen täcktes delvis av ett 
förhistoriskt kulturlager och delvis av ett kulturlager från nyare tid. Det 
sistnämnda överlagrade ställvis det förhistoriska lagret. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Lena 85:1 Uppsala Uppland Lena 

Sida 167 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

       
      

           
        

 

 

   

AIS Nr År 

2546 1993 

Namn/plats 

Valsätra 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Bo Annuswer 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk förundersökning föranledd av anläggande av dagvattenledning 
med tillhörande dagvattenmagasin. Vid undersökningen påträffades 
boplatsrester vilka sannolikt hänger samman med en år 1988 undersökt boplats 
(raä 490) strax öster om den nu aktuella ytan. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 496:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2516 1993 

Namn/plats 

Bålsta 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Bo Annuswer 

Fornlämningskategori 

ej fornlämning 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Utredning föranledd av byggandet av ett nytt stationsområde med till detta 
hörande stationshus, dubbelspår och tillfartsvägar i Bålsta. Inget av 
antikvariskt intresse framkom. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Kalmar 

Uppsala Uppland Yttergran 
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AIS Nr År 

2518 1993 

Namn/plats 

E4 Mehedeby-Gävle 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

kolbotten, fäbod 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk utredning föranledd av ombyggnad av väg E4 till motorväg. Kart 
och arkiv studier samt fältinventering av arbetsområde. Inga fasta 
fomlämningar finns registrerade inom arbetsområdet, senaste inventering dock 
gjord under 1950-talet. Vid fältinventeringen påträffades strax söder om 
arbetsområdet vid trafikplats Mehedeby resterna av en kolmila/tjärdal. 
Omkring 300 m väster om om västra brofästet vid bron över Dalälven fanns en 
relativt plan och stenfri yta, som kan vara platsen för Marma fäbodar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Älvkarleby 64:1 Uppsala Uppland Älvkarleby 

Älvkarleby 72:1 Uppsala Uppland Älvkarleby 
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AIS Nr År 

2519 1993 

Namn/plats 

E18 Sagån-Enköping 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Lars Wilson 

Fornlämningskategori 

boplats, grav 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Inför planering av byggande av ny väg E18 mellan Enköping och Östanbro 
(Sagån) har en arkeologisk utredning utförts. Den planerade vägsträckningen 
kommer bland annat att beröra områden av riksintresse för kulturmiljövården 
vid Tillinge kyrka om kring Sagan (Eriksgatan, Östens och Blot-Svens högar). 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer finns även i Ullunda och Ullbro. Endast ett 
fåtal kända fasta fornlämningar påverkas direkt av vägdragningen, flera 
tänkbara boplatslägen har emellertid lokaliserats. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Tillinge 

Uppsala Uppland Vårfrukyrka 

Uppsala Uppland Björksta 
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AIS Nr År 

2520 1993 

Namn/plats 

Enköping-Grillby 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Bo Annuswer 

Fornlämningskategori 

hällristning, skärvstenshög 

Datering, period 

bronsålder 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk utredning inför utbyggnad av befintlig järnväg, Mälarbanan, 
mellan Enköping och Grillby, till dubbelspår. Utredningen kunde konstatera att 
två redan kända fornlämningar berörs av nydragningen av dubbelspår. Den ena 
i Litslena socken, Sneden, raä 328 och 330 bestående av skärvstenshögar med 
tillhörande aktivitetsområde. Det andra området som berörs ligger i Villberga 
socken omedelbart väster om Grillby samhälle och består av raä 11, 
hällristning och älvkvarnar på berghäll. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Litslena 328:1 Uppsala Uppland Litslena 

Litslena 330:1 Uppsala Uppland Litslena 

Villberga 11:1 Uppsala Uppland Villberga 
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AIS Nr År 

2521 1993 

Namn/plats 

Ullunda, Hovdesta, Tärby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning, särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Arkeologikonsult 

Ansvarig person 

Neil Price 

Fornlämningskategori 

gravfält, grav, boplats, hällristning, kultplats 

Datering, period 

senneolitikum, bronsålder, äldre järnålder 

Fynd 

kvarts och flintavslag, bryne, keramik, mal/slipsten 

Beskrivning 

Railway construction necessitated excavations in the Ullunda forest, c.2km 
north-west of Enköping. Pre- and and final investigations were carried out on 
two prehistoric settlement sites, a total of 11,800m2 being excavated in an 
area spread över three parishes (hence the multiple fomlämning numbers). 
Stratigraphic, context-based recording was used throughout The final 
excavation consisted of two main open area trenches - a western area of 33-
41m x 220m, and an eastern area of 33m x 130m - together with a number of 
outlying trenches with a combined area of 250m2. 

Eastern trench 
Archaeological features on the eastern settlement at Ullunda were uncovered 
in three localities, consisting of a small early Iron Age cemetery and two 
feature groups of probable late Bronze Age date. The latter monuments were 
concentrated in the eastern section of the investigation area, in heavily wooded 
terrain with large numbers of surface rocks; the natural granite bedrock was 
exposed in several places, with a shallow coverage of sparse topsoil elsewhere. 
The extremely inhospitable nature of the terrain clearly mitigated against 
intensive settlement on the eastern Ullunda site, but traces of temporary 
activities were visible. Excavations concentrated on an area cleared of stones, 
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c. 430m2 in size, where occupation deposits survived to a depth of almost 
0.4m. A series of 7 large cooking pits, up to 2m in diameter, had been dug into 
the clay subsoil and fired on several occasions. Numerous re-cuts were visible 
in the pits1 stratigraphy, and corresponding deposits of fire-cracked stone and 
soot were excavated in association with each pit. Although organic 
preservation was poor on the site, remains of cattle, horse, sheep/goat and pig 
bones were recovered from the pit upcasts; interestingly, many of the bones 
were teeth, implying that whole animals, rather than joints of meat, had been 
brought to the site. The cooking pits formed three successive phases of 
activity, with 2-3 pits probably in use at any one time. Although some traces of 
occupation deposits were uncovered below the cooking pits in the southem 
part of the area, the only finds from the whole area were a few heavily water-
rolled quartz fragments, including a core. After the abandonment of the last 
cooking pit, the area was covered by several thick layers of complex character, 
interpreted as either deliberate dumps of unknown puipose or as naturally-laid 
deposits. If a late Bronze Age date is correct, the contemporary sea level may 
be estimated at 23m or lower, thus suggesting occupation close in time to the 
western settlement complex at Ullunda (see separate entry). The cooking pits 
were therefore originally dug into a rocky promontory jutting out into the sea 
and facing a low offshore island. The possibility of substantial buildings, or 
even tents, in the vicinity must be considered minimal due to the difficult 
terrain (the surrounding area was also intensively excavated during the 
investigation). A conventional interpretation of the cooking pit complex as the 
remains of a temporary, perhaps seasonally occupied, camp for hunters or 
fishers -arising naturally from the demonstration of an open air site away from 
habitation - falls when the domestic animal bone refuse is considered It may be 
therefore that the site is of a more unusual nature, and that the cooking pits 
represent some kind of feasting activity carried out in a special place; this 
interpretation strengthens the suggestion that the site is linked to the main 
settlement 200m to the west. The late Bronze Age grave on the western 
hillcrest (raä 577) may perhaps be considered a focus for such feasting. 
Ongoing lipid analysis tests on the pitfills may clarify the nature of these 
activities. 

The second group of late Bronze Age features was located 25m west of the 
cooking pits, and centred on a substantial ring of fire-cracked stone and bumt 
material, covering 150m2 and deposited in a "wal!" around a granite outcrop. 
No finds were recovered from the deposit, but animal bones of similar type to 
those described above were found in the burnt material. The bare rock surface 
had been clearly used as a base for fires of considerable size on numerous 
occasions - the rock face was heavily cracked by heat and in places the surface 
had " been deliberately cut away. The resulting hollows in the rock were filled 
with burnt material, and in two places the stone surface had been pecked in 
irregular oval patches. This burnt mound must presumably be associated with 
concerted activity by large numbers of people över a lengthy period; as such it 
shows obvious parallels with the cooking pit area, and may be of contemporary 
date. 

The third group of archaeological features consisted of four confirmed and two 
possible stone-set funerary monuments. These features were situated on the 
22m contour line, grouped within a 270m2 area around a hollow way running 
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north/south from the moraine ridge north of the site. Unusually for funerary 
monuments, all the features lay within a shallow valley between two ridges, 
away from the higher ground more commonly chosen for grave constructions. 
One irregularly-shaped and two round stone settings were laid out in an 
east/west line, so close together as to be almost touching; the central feature 
was cut by the hollow way. The features were all approximately 2.6m in 
diameter, and were formed of carefully laid stone kerbs surrounding a packing 
of loose rock, over a deposit of burnt material. In all three features, a 
substantial fire had been laid in a shallow pit, with large carbonised logs 
surviving in every case. No bones were found in any of the features, and 
extremely low phosphate readings from the burnt deposits indicate that in all 
likelihood none were ever present. In the central feature, a finely-worked schist 
whetstone of indeterminate date had been placed beneath one of the stones 
above the bumt layer. Of clearly symbolic or ritual nature, these three features 
can be securely placed within the large group of stone settings without bone 
material found in central Sweden, usually interpreted as cenotaphs or some 
form of funerary construction. To the north, two irregular stone assemblages, 
of 2m and 8m diameter respectively, can be less securely interpreted. The 
features contained no burnt deposits at all, and no finds, being simply piles of 
stones on the clay subsoil. While their apparently discrete form implies that 
these features are stone settings, in the rock strevn landscape of the area an 
interpretation as simple clearance caims cannot be ruled out. North of these 
features lay a confirmed grave: a 4-5m wide stone cairn had been piled on the 
eastern side of a large rock, covering a clear cremation deposit. This contained 
burnt bones, analysed as those of an adult human between 20 and 50 years of 
age. Pending radiocarbon datings, the typological form of the monuments 
suggests a date in the early Iron Age. 

Western trench 
Combined artefactual evidence and building typology date the occupation of 
the western settlement to the first centuries of the later Bronze Age, probably 
between 1100 and 900 BC; radiocarbon datings are pending. The most recent 
sea level studies of the Enköping isobase suggest a contemporaiy shore line at 
c.23m above modern sea level, which compares favourably with the 
topographical form of the settlement. Using the 23m model, the western 
Ullunda settlement was founded on the coast at the midpoint of a broad bay, 
situated on a peninsular naturally protected on the mainland side by a 3-4m 
high cross-ridge of end moraine. Two north/south ridges bounded the site to 
east and west, further enclosing the occupied area. The settlement had a gently 
sloping beach, sheltered by offshore islands, and a clear, strategic view over an 
archipelago landscape to the open sea 15km away. 

In the centre of the western settlement, stratified occupation deposits survived 
in an area c.25m x 11m to a depth of 0.4m; organics and bone were not 
preserved The first evidence of occupation in this area was the establishment 
of a 12m x 5m longhouse, aligned north-west/south-east and parallel to the 
seashore on the raised beach of glacial clay and gravel, at the foot of the 
moraine ridge. The site of the structure had been cleared of stones prior to its 
construction, the rocks probably being moved south to the beach where a 
number of contemporaiy but uninterpreted post-built features were also 
uncovered (it is possible that these latter features represent the disturbed 
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remains of another structure). 

The postholes of these first buildings were found beneath a 0.2m thick deposit 
of fine gravel, which appears to have been deliberately dumped to level up the 
sloping beach surface, following the abandonment of the structures. Trace 
deposits of silt were found at the base of the postholes, indicating that the 
structures had been carefully demolished and the posts removed, with the area 
standing open to weathering for a few days prior to the deposition of the gravel 
layer. A remarkable find was uncovered in association with this destruction 
phase, with the preservation of around 350 impressions of horses' hooves in the 
clay of the beach surface; 2 prints exhibit different characteristics from the 
others, and may be those of cattle. The hoofprints covered the area around the 
silted postholes, but contained no silt themselves and were covered directly by 
the gravel - the rapid deposition of which preserved them intact This clearly 
implies that horses were used for some aspect of the demolition process, either 
to actually dismantle the longhouse or more likely to transport and dump the 
gravel levelling. Comparison of the prints shows that both mature and younger 
animals were active on the site. 

A second longhouse of similar dimensions to the first was then constructed on 
the same spot, with a preserved trampled clay floor and two hearths (one of 
which may belong to the first longhouse). Several internal features survived, 
including indications of a spit over one of the hearths, and stakeholes for 
partitions or screens. In the clay floor was a shallow scoop which had been 
carefully filled and levelled with small stones, interpreted as a Consolidated 
entrance; postholes outside the south wall of the longhouse adjacent to the 
presumed entrance suggest some kind of porch construction. A 1m x 1m x l ,5 
m granite boulder with a flattened surface was found inside the longhouse, 
positioned at the centre of the north-west end, and may have been used as a 
table or work surface; several grinding stones were found in association with 
this building, but only isolated grinding marks were found on the rock. Other 
finds included potsherds of late Bronze Age type from the floor level and 
postholes, and occasional struck quartz flakes. A probable foundation offering 
was excavated in the form of a pottery vessel with preserved food remains, 
which had been buried in one of the main postholes of the north wall and 
driven through by the roof-suppordng post Immediately outside the north wall 
of the longhouse buildings was a 2m long boulder with a single cup-mark, 
though it is uncertain with which longhouse this may be associated. 

The area occupied by the successive longhouse buildings was ringed by 
cooking pits and evidence of open fires, in addition to isolated scatters of 
uninterpreted postholes indicating further activity in the vicinity. 
Approximately 4m west of the longhouse complex described above, a second 
area of occupation deposits was preserved to a depth of 0.3m, but covered an 
area of only 9m2. Two hearths were excavated in these deposits, set into an 
apparent clay floor of identical character to that in the main longhouse 
buildings. As no further deposits survived in the area this interpretation can 
only be provisional, but there is a strong likelihood of at least one more 
longhouse to the west. Beyond the area of preserved occupation deposits, 
interpretation is even more difficult but traces of occupation and activity 
continue in the form of postholes and cooking pits for some 70m west of the 

Sida 176 of 687 



           
  

             
             

               
        

          
           

               
             

               
           

             
            

             
                 

            
            

            
             

            
           

            
            
           

          
            

           
               

           
 

           
             

              
            

           
                  

            
              
            

              
              

             
           

              
             

              
          

   

main longhouse complex. The possibility of further structures in this area 
cannot be overlooked. 

As mentioned above, a 15m high north/south ridge rises 100m west of the 
longihouses and forms the western border of the inhabitable area at Ullunda at 
the foot of this ridge, a low burnt mound was excavated, 2.5m in diameter but 
only 0.2m high, containing probable debris from cooking activities. 

The eastern inhabitable margin of the Ullunda settlement was naturally 
constrained by waterlogged marshy ground some 30m east of the longhouses, 
with a major topographical boundaiy 40m finther east in the form of a 4m high 
north/south ridge. Outside the excavation area, a 15m x 13m oval stone setting 
was found on the crest of this ridge during the field evaluation, and has been 
interpreted as a Bronze Age grave mound probably associated with the 
Ullunda setflement (raä 577). A freshwater stream ran down to the sea from 
the east/west moraine ridge, meeting a small inlet 30m south-east of the 
buildings; on the site today, groundwater drains down from the north along this 
path into a waterhole at the site of the former inlet. On the west bank of this 
stream near the seashore, an unusual feature of probable ritual character was 
excavated The area was characterised by frequent granite boulders, some up to 
3m in diameter. Around one of these rocks, four apparent postholes were 
found grouped in a semi-circle approximately 1m from the rock face. All the 
features were heavily burnt, with hard firing of the surrounding clay subsoil, 
and contained potsherds with adhering food remains; refitting of the sherds 
showed that pieces of the same vessel were deposited in different postholes. 
Two further burnt features of similar character were excavated 2m to the south-
east On parallels from western Sweden and Norway, where similar, apparently 
non-structural features have been uncovered around rock faces, the features 
have been interpreted as an offering site associated with the stream and 
perhaps rocks of special significance. Cup marks are registered on isolated 
boulders further to the south-east, also on a level of 23m above the sea but 
lying outside the investigation area of the project (raä 334 and 
Arkeologikonsult survey). 

The final element of the western Ullunda complex was situated midway 
between the longhouses and the possible ritual features by the stream. A burnt 
mound of 8m diameter and l .5m height had been discovered here during the 
initial project evaluation, and was the reason for the decision to further 
investigate the site. Excavation revealed a cremation grave around the eastern 
face of a central rock, with the pyre burnt in situ as seen in the remains of large 
carbonised logs found inside the mound. The ashes had been carefully swept 
up into two heaps before the construction of a stone setting immediately on top 
of the cremation deposit. This setting included the laying out of parallel 
chevrons of stones to form an enclosed area of c. 12m2 around the western 
face of the central rock (i.e. on the opposite side to the cremation). Following 
the construction of the stone setting, the cremation deposit was buried by two 
successiva layers of fire-cracked stone: these deposits were not dumped but 
rather deliberately laid so as to almost exactly cover the burial layer and to 
leave the westemface of the central rock clear. The enclosed area formed by 
the stone setting was similarly kept open, and within this area were found more 
than 1000 potsherds, some with preserved food remains. These sherds 
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represent at least 6 vessels of domestic type and late Bronze Age date, and 
have been interpreted as food offerings in association with the burial. Finally, 
the entire enclosed area and stone settings were themselves buried beneath a 
massive deposit of fire-cracked stone, which covered the whole western side of 
the feature and formed the burnt mound as initially identified; whether this 
deposit resulted from garbage disposal, ritual activity or a combination of the 
two is uncertain. Considered together with the burnt mound at the western end 
of the settlement, it is possible that the two mounds served a further purpose as 
markers of some kind at the limits of the inhabitable area of the site. 

The western settlement at Ullunda thus emerges as a permanently occupied site 
at a strategic location on a sheltered bay, with a developed complex of 
longhouse structures and a wide range of domestic activities. A strong ritual 
element may also be perceived at the site, with the burnt features by the 
stream, cup-mark carvings, and active maintenance of monuments to the dead. 
The presence of horses in some numbers additionally implies a degree of high 
status associations with the site. 

(RAÄ nr Tillinge 303:1 har gått upp i Vårfrukyrka 575:1 och Enköping 90:1 
har gått upp i Vårfrukyrka 576:1) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vårfrukyrka 575:1 Uppsala Uppland Vårfrukyrka 

Vårfrukyrka 576:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2522 1993 

Namn/plats 

Sunnersta-Sävja 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Bo Annuswer 

Fornlämningskategori 

plats för härd 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av nyanläggning av en vattenledning mellan Sunnersta och 
Sävja utfördes en arkeologisk förundersökning inom fyra lokaler, A-D. 
Förundersökningen på respektive plats föranleddes av: 
Lokal A närhet till ett hålvägssystem (Danmark 144:1). 
Lokal B. Brant och trång passage för Fyrisån, möjligt pålspärrsläge samt 
närhet till hålvägssystem (Danmark 143:1). 
Lokal C. Husgrund av okänd ålder. Finns med på storskifteskarta från 1760. 
Lokal D. Passage genom Nåntuna by med skriftligt belägg från 1291 samt 
passage av gravfält (Danmark 115:1), ca 150 m öst Nåntuna. 

Resultat av förundersökning 
Lokal C. Vattenledningen passerar genom en husgrund bestående av två 
syllstensrader och sporadiska fragmentariska trärester, tegel- och 
kalkbruksrester, 
Lokal D. En härd påträffades mitt för lada vid Nåntuna (Danmark 159:1). 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Danmark 159:1 Uppsala Uppland Danmark 
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AIS Nr År 

2562 1993 

Namn/plats 

Kiplingeberg, Väsby 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

fornlämning ej berörd 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med schaktningsarbeten för en elkabel gjordes en undersökning, då 
kabeln skulle gå mellan två gravfält. Ingen av fornlämningarna kom dock att 
beröras av kabelschaktet. Även andra sträckor av ledningssträckningen 
besiktigades, men inga fasta fornlämningar berördes. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Bälinge 210:1 Uppsala Uppland Bälinge 

Bälinge 211:1 Uppsala Uppland Bälinge 
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AIS Nr År 

2731 1993 

Namn/plats 

Skämsta 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

yngre bronsålder, äldre järnålder 

Fynd 

ben- och hornföremål, keramik (rabbig, slät och glättad), knacksten, slipsten, 
löparsten, brända och obrända ben/horn 

Beskrivning 

Delar av en boplats, raä 342, slutundersöktes på grund av bygge av en vägbro i 
samband med utbyggnad av ostkustbanan mellan Uppsala och Tierp till 
dubbelspår. Boplatsen låg i åkermark. Den påträffades vid en utredning år 
1990 och förundersöktes år 1991, då man konstaterade att lämningar i form av 
kulturlager och anläggningar fanns inom ett 500 m långt område utmed 
järnvägens östra sida samt inom ett ca 180 m långt område inom det planerade 
vägbroområdet. 

Den aktuella undersökningen utfördes i fornlämningens mellersta del, där en 
härd 14C-daterad till förromersk järnålder påträffats vid förundersökningen. 
En härd belägen norr om det nu aktuella undersökningsområdet har daterats till 
vendeltid. Utgångspunkten för undersökningen var att undersöka en, av allt att 
döma flerfasig järnåldersboplats. 

Vid undersökningen påträffades två kulturlager, härdar, kokgropar, en brunn, 
avfallsgropar, gropsystem och fyra stolpbyggda hus, varav två belägna i 
kulturlager, samt sentida anläggningar såsom en tegelugn och ladugård. 
Boplatsen begränsades åt väst, öst och nordöst. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Tierp 342:1 Uppsala Uppland Tierp 
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AIS Nr År 

2525 1993 

Namn/plats 

Kumla, Söderhällsby, Norrby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

boplats, grav 

Datering, period 

järnålder, nyare tid 

Fynd 

eldslagningsflinta, keramik, löpare, vävtyngd 

Beskrivning 

Med anledning av ett planerat utbyggnadsområde för industri mm, 
genomfördes en förundersökning intill fornlämningarna Danmark 36:1 - en 
osäker stensättning, Danmark 39:1 - ett gravfält om tio stensättningar, Vaksala 
155:1 Inhåleskullen- en treudd och en stensättning samt av Norrby gamla tomt 
och Söderhällby gårdstomt. Vid en tidigare utredning framkom 
boplatsindikationer intill raä 39. Syftet med förundersökningen var att söka 
fastställa fornlämningarnas omfattning. 

Vid undersökningen påträffades fyra boplatser. Vid raä 39 framkom 
boplatslämningar i form av härdar och stolphål direkt väster och söder om 
gravfältet och vid Söderhållby påträffades boplatslämningar norr och söder om 
gårdstomten bestående av härdar, kokgropar och stolphål. Norr om raä 155 
Inhåleskullen påträffades boplatslämningar i form av härdar och stolphål. 
Direkt söder om Norrby gamla tomt påträffades förhistoriska boplatslämningar 
i form av kulturlager, stolphål, härdar och nedgrävningar samt anläggningar av 
senare datum med tegel och porslin. Vid raä 36 framkom inget av antikvariskt 
intresse. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Danmark 36:1 Uppsala Uppland Danmark 

Danmark 39:1 Uppsala Uppland Danmark 

Danmark 155:1 Uppsala Uppland Danmark 
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AIS Nr År 

2545 1993 

Namn/plats 

Husbyborg 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

järnålder 

Fynd 

obrända ben, bränd lera, lerklining 

Beskrivning 

Vid en arkeologisk utredning med provschakt föranstaltad av en planerad 
genomfartsled i Uppsalas nordvästra utkant, påträffades boplatslämningar i 
form av en härd, tre nedgrävningar och två kol/sotfläckar inom 
utredningsområdet. Utredningsresultatet visar att det planerade arbetsföretaget 
kommer att beröra fast fornlämning vartill ytterligare antikvarisk insats i form 
av slutundersökning krävs innan vägbyggnation påbörjas. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 291:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2622 1993 

Namn/plats 

Ölsta 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Leif Karlenby 

Fornlämningskategori 

skärvstenshög, boplats 

Datering, period 

bronsålder 

Fynd 

Beskrivning 

Då en enskild väg mellan Ölsta och Ölstaberg skulle breddas utfördes 
inspektion av schaktkanter, då vägsträckningen låg i omedelbar närhet till 
tidigare registrerade skärvstensförekomster. Man misstänkte att en ev. 
bronsåldersboplats kunde sträcka sig in under befintlig väg, men inga 
lämningar kunde iakttas. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Gryta 34:1 Uppsala Uppland Gryta 

Gryta 36:1 Uppsala Uppland Gryta 

Gryta 119:1 Uppsala Uppland Gryta 
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AIS Nr År 

2547 1993 

Namn/plats 

Husbyborg 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

vendeltid, vikingatid 

Fynd 

benavfall, degel/gjutformsfragment, järnföremål, keramik, bränd lera, sintrad 
lera, malstenar, bronsnål, bärnstenspärla 

Beskrivning 

På grund av uppförandet av en trafikplats i samband med byggandet av en 
genomfartsled i Uppsalas sydvästra utkanter, den s k Bärbyleden, undersöktes 
del av en boplats. Den undersökta delen omfattade en yta av 1800 m2 och var 
belägen i åkermark - ca 200 m norr om Librobäcken - och sluttade relativt 
kraftigt åt nordöst. Boplatsen fortsätter sannolikt söder och sydöst om den 
undersökta delen. 

151 anläggningar dokumenterades och undersöktes, varav 56 härdar och 53 
stolphål (37% respektive 35%). Övriga anläggningar var stolphål, kokgrop, 
nedgrävningar och mörkfärgningar. Några huskonstruktioner påträffades inte 
trots rikligt med stolphål. Avsaknaden av huskonstruktioner gör det troligt att 
området inte använts för direkt bosättning utan förefaller ha utgjort en separat 
del med särskild användning och funktion. Det relativt knappa fyndmaterialet 
(33 fyndnr) består till största delen av obrända ben men även en bronsnål, en 
bärnstenspärla och keramik - bl a AIV-gods - förekommer bland fynden. 
Dateringen av boplatsen bör av nivån och keramiken att döma vara yngre 
järnålder, troligen vikingatid. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 291:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2559 1993 

Namn/plats 

Boda 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Arkeologikonsult/Uppsala Universitet 

Ansvarig person 

Bengt-Göran Waks 

Fornlämningskategori 

boplats? 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk förundersökning föranledd av nya Mälarbanans sträckning. Vid 
undersökningen framkom ett 0,1 m tjockt kulturlager innehållande bränd lera, 
vilket tolkades som en fornlämning. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Bred 250:2 Uppsala Uppland Bred 
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AIS Nr År 

2560 1993 

Namn/plats 

Boda 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Arkeologikonsult/Uppsala Universitet 

Ansvarig person 

Bengt-Göran Waks 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk undersökning föranledd av bygget av Mälarbanan. Vid 
utgrävningen påträffades rester av boplatslämningar i form av pinnhål. 
Dessutom hittades två täckdiken, troligen från slutet av 1800-talet. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Bred 250:2 Uppsala Uppland Bred 
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AIS Nr År 

2566 1993 

Namn/plats 

Sund 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Kajsa Häringe 

Fornlämningskategori 

gravfält, stensättning 

Datering, period 

järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Undersökning av tre gravar inom gravfältet raä 2, Börstil sn, som skadats vid 
grävningsarbete invid gravfältet. De aktuella objekten utgjordes av 
övertorvade(?) stensättningar. I en av gravarna påträffades brända ben, i de två 
andra gjordes inga fynd. Efter avslutad dokumentation återställdes 
stensättningarna så nära ursprungligt skick som möjligt. 

(saknar dnr nummer) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Börstil 2:1 Uppsala Uppland Börstil 
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AIS Nr År 

2568 1993 

Namn/plats 

Gnista-Bärby 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Kajsa Häringe 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid 

Fynd 

keramik, lerklining, ben 

Beskrivning 

Två boplatsytor slutundersöktes på grund av omläggning av väg 282 mellan 
Gnista och Bärby. Inom den större ytan (raä 156) fanns 149 anläggningar av 
boplatskaraktär, varav 123 stolphål, 10 härdar och 2 kokgropar. Drygt hälften 
av stolphålen kan knytas till fyra huskonstruktioner. I flera av stolphålen fanns 
trärester från stolpen. Två av husen har tolkats som bostadshus trots att de 
saknar härd. De andra två tolkas som ekonomibyggnader. Centralt inom 
undersökningsytan fanns en stor mängd stolphål som inte går att placera in i 
någon byggnad. Dessa kan vara rester av hägnader, torkställningar eller pålar 
där boskap tjudrats. Det är troligt att de undersökta lämningarna utgör en liten 
del av en större boplats. 

Vid raä 157 framkom få anläggningar, men av dessa var de flesta härdar. 
Undantaget var en brunn som var närmare 3 m djup. Undersökningsytan utgör 
troligen utkanten av en boplats. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Danmark 156:1 Uppsala Uppland Danmark 

Danmark 157:1 Uppsala Uppland Danmark 
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AIS Nr År 

2570 1993 

Namn/plats 

Vedyxa 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Kajsa Häringe 

Fornlämningskategori 

vadställe, runsten 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En undersökning utfördes inför planerad ny dragning av väg 282, delen Gnista-
Bärby. Inom området finns två runstenar (raä 4 och 8) och mellan dessa rinner 
ån Samnan. Vid avbaning påträffades i den nya vägsträckningen en 
stenpackning (raä 4:2), som kan ha fungerat som fundament eller del av ett 
vadställe. Stenpackningen var 7 x 10 m stor. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Danmark 4:2 Uppsala Uppland Danmark 
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AIS Nr År 

2582 1993 

Namn/plats 

kvarteret Prosten, Centrum, Enköping 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Johan Anund 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid?, nyare tid 

Fynd 

keramik (yngre rödgods), tegel, trä, djurben, kol 

Beskrivning 

En schaktningsövervakning föranleddes av en påbörjad husbyggnation. 
Undersökningsområdet ligger inom det medeltida Enköpings centrala delar. 
Exploateringen berörde sedan tidigare utschaktade ytor, med undantag av en 
mindre del, där ett kulturlager som innehöll fynd dokumenterades. Det lägsta 
dokumenterade lagret kunde inte dateras. Steril botten kunde inte konstateras. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

1436 1993 

Namn/plats 

Gillberga 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Jenny Holm 

Fornlämningskategori 

fyndplats, boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av lertäkt utfördes en utredning. 
Enligt uppgift i fornminnesregistret har en stenyxa påträffats inom det berörda 
området vid 1900-talets början. I de sökschakt som drogs på platsen kunde 
boplatsspår iakttas, i form av enstaka härdar och mörkfärgningar under 
ploglagret. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vittinge 134:1 Uppsala Uppland Vittinge 
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AIS Nr År 

1437 1993 

Namn/plats 

Gillberga 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Leif Karlenby 

Fornlämningskategori 

fyndplats, boplats 

Datering, period 

stenålder? 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av lertäkt utfördes en slutundersökning. 
I anslutning till de schakt som grävdes vid utredningen togs två ytor upp på 
sammanlagt 1200 m2. Sammanlagt påträffades 17 anläggningar, stolphål, 
härdar och nedgrävningar. En större grop kan ha varit en ugn. Anläggningarna 
utgjordes sannolikt resterna efter en i övrigt bortplöjd boplats, som troligen 
legat något högre upp i sluttningen. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vittinge 134:1 Uppsala Uppland Vittinge 
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AIS Nr År 

2538 1993 

Namn/plats 

Åhl 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

gravfält 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

I april 1993 gjordes en schaktningsövervakning i samband med 
schaktningsarbete för en vattenledning till en nyuppförd ladugårdsbyggnad. 
Ledningsschaktet tangerar de västra delarna av ett gravfält, raä 191, Alunda sn, 
vilket föranledde undersökningen. 

Schaktet förlades så långt som möjligt i ett äldre befintligt ledningsschakt 
vilket kunde konstateras ha skurit igenom några stenpackningar av relativt 
kraftiga stenar. Dessa kan vara gravar. Det nu aktuella ingreppet har dock inte 
ytterligare påverkat gravfältet till någon del. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Alunda 191:1 Uppsala Uppland Alunda 
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AIS Nr År 

2713 1993 

Namn/plats 

kvarteret Druvan 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

kritpipor 

Beskrivning 

Med anledning av planerad nybebyggelse utfördes en förundersökning, 
eftersom kvarteret ligger inom det medeltida stadsområdet. Söder om det 
aktuella området har kulturlager och rester efter en äldre källa påträffats och 
norr om området ligger kyrkan. 

Två schakt, 10 och 20 m långa, maskingrävdes i öst–västlig riktning. I det 
södra kortare schaktet framkom endast berg, nedsprängt till en plan yta. Den 
östra delen kunde inte undersökas på grund av befintliga el- och teleledningar. 

I det norra schaktet framkom under ett ca 0,5 m tjockt fyllnadslager 
metertjocka kulturlager i fem skeden, från modern tid till tiden före 1600-tal. 
Kritpipor fanns i det näst äldsta lagret, från tidigast 1600-tal. Det understa 
lagret bestod av två trähorisonter med åtskiljande sand och gruslager, 
sammanlagt ca 0,25 m tjocka. Kulturlagren låg på lera. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Börstil 142:1 Uppsala Uppland Öregrund 
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AIS Nr År 

2741 1993 

Namn/plats 

Snöfallet 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Arkeologikonsult/Uppsala Universitet 

Ansvarig person 

Bengt-Göran Waks 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Undersökningen gjordes i samband med arbetet för Mälarbanans nya 
sträckning. Vid undersökningen framkom två härdar och en kokgrop. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tillinge 310:1 Uppsala Uppland Tillinge 

Tillinge 311:1 Uppsala Uppland Tillinge 
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AIS Nr År 

2742 1993 

Namn/plats 

Hovdesta 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Arkeologikonsult/Uppsala Universitet 

Ansvarig person 

Neil Price 

Fornlämningskategori 

gravfält, boplats, kultplats 

Datering, period 

förromersk järnålder 

Fynd 

keramik 

Beskrivning 

Förundersökningen föranleddes av tidigare indikationer i form av härdar. En 
200 m2 yta togs upp varvid ytterligare två härdar framkom. Samtliga fyra låg 
med två meters mellanrum och var mindre än 1 m2 i diameter samt skadade av 
plöjning. Inga andra lämningar påträffades. 

I närheten fanns en stensättning som noterats tidigare, 2,5 m i diameter och 
bestående av grova granitblock staplade utan synlig ordning. Vid 
undersökningen visade sig stensättningen vara ca 1 m hög, och under den, på 
den sterila leran, hade två-tre lerkärl från förromersk järnålder placerats. 
Anläggningen förefaller inte vara någon grav utan har snarare varit en 
offerplats. Anläggningen bör under förromersk järnålder ha legat på en smal 
landtunga som sträckt sig ut i en bred flodfåra och platsen har haft en 
dramatisk utsikt mot Ullbro klippvägg som reser sig i öster. 

Intill offerplatsen togs en 145 m2 stor yta upp med maskin men inga ytterligare 
lämningar påträffades. 

En mindre höjd 3 m söder om exploateringsytan kan ha utgjort en mindre 
boplats. Tre stensättningar och tre troliga resta stenar på en låg hög, vilka 
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sannolikt kan dateras till förromersk järnålder, iakttogs också. Hovdesta tolkas 
som en tidigare okänd mindre boplats med gravfält och offerplats. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tillinge 304:1 Uppsala Uppland Tillinge 
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AIS Nr År 

2702 1993 

Namn/plats 

Marma 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Leif Karlenby 

Fornlämningskategori 

fäbod, bebyggelselämning, källar?grop 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

En förundersökning utfördes på platsen för Marma fäbodar. Två stenfria ytor, i 
en i övrigt blockrik terräng, undersöktes. Nio rutor grävdes för hand. Inga spår 
efter någon fornlämning förutom två nedgrävningar iakttogs. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Älvkarleby 72:1 Uppsala Uppland Älvkarleby 
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AIS Nr År 

2722 1993 

Namn/plats 

Nyckelby 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund, Thomas Eriksson, Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

gravfält, gravgrupp, grav, stensättning, skärvstenshög, boplats, 
skålgropsförekomst, bebyggelselämning, husgrund, odlingslämning, 
röjningsröse, fyndplats för båtyxa 

Datering, period 

mellanneolitikum, bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid 

Fynd 

svepkärl(?), bearbetat trä, bränd lera, eldslagningsflinta, keramik, bryne, 
holkyxa av järn, glättsten, brända och obrända ben 

Beskrivning 

I samband med utbyggnaden av Mälarbanan gjordes slutundersökningar på tre 
lokaler längs en knappt 2 km lång sträcka. Lokalerna utgjordes av en boplats 
(fornl. 295) söder om Pollista bytomt, ett gravfält med omkringliggande 
boplatslämningar (fornl. 148), odlingslämningar tillhörande ett försvunnet 
soldattorp (fornl. 249) samt boplatsytor sydöst om höjden Svinryggen (fornl. 
22 och 273). 
Vid fornlämning 295 undersöktes en ca 400 m lång sträcka med överplöjda 
boplatsrester. En förhistorisk brunn påträffades med bevarad vidjeflätad 
brunnskorg. Ett parti av schaktet gick söder om den vid E18-undersökningarna 
utgrävda Pollista bytomt (fornl. 228). I detta parti påträffades ett 0,05-0,15 m 
tjockt kulturlager, härdar, nedgrävningar och två mindre hus. Husen fortsatte 
utanför schaktet mot norr upp mot bytomten. Lämningarna efter husen var i 
schaktet 3,5 och 5 meter långa med 1,9 resp. 1,6 m breda mittskepp. 

På ett krönläge låg fornl. 148, ett gravgrupp med tre kända stensättningar. Vid 
undersökningen framkom ytterligare två stensättningar. En av de kända 
stensättningarna, som var 7 meter i diameter och hade kraftig kantkedja kom ej 
att undersökas, då den låg utanför exploateringsområdet. Den undersökta 
stensättningarna bestod av fyra mindre stensättningar, tre rundade med 
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diametrar mellan 2,5 och 4 meter, samt en rektangulär 4x2,5 meter stor 
stensättning. I två av stensättningarna framkom stenskodda nedgrävningar för 
skelettbegravningar. De två andra stensättningarna var fyndtomma. Runt 
gravarna fanns ett antal härdar och nedgrävningar. I sluttningen nedanför 
gravarna undersöktes fem odlingsrösen intill ett soldattorp. Dessutom framkom 
en odlingsyta av äldre karaktär med omgivande stensträngar. 
På sluttningen vid Svinryggen och i åkermark sydöst om denna, undersöktes 
boplatslämningar längs en 700 meter lång sträcka. Boplatsen kan ses som en 
fortsättning på de vid E18-undersökningarna påträffade boplatserna vid 
Svinryggen (fornl. 274) och Nyckelby (fornl. 22). Dessa som låg ca 80-100 
meter nordöst om de nu undersökta ytorna. 

På ytan påträffades ett skärvstenfläk, härdar, nedgrävningar, en möjlig 
brandgrop och sju hus. Husen varierar i längd mellan 4 upp till 30 meter och är 
av olika typ. Ett 12 meter långt hus med upp till 3,7 meter brett mittskepp kan 
troligen dateras till bronsålder/äldsta järnålder. Två välbevarade hus som låg 
parallellt med varandra kan dateras typmässigt. Det ena är 20 m långt och kan 
dateras till förromersk järnålder-äldre romersk järnålder. Det andra huset som 
var 30 meter långt har en mer varierad stolpsättning och smalare mittskepp och 
kan troligen dateras till romersk järnålder-folkvandringstid. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Övergran 22:1 Uppsala Uppland Övergran 

Övergran 148:1 Uppsala Uppland Övergran 

Övergran 249:1 Uppsala Uppland Övergran 

Övergran 273:1 Uppsala Uppland Övergran 
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AIS Nr År 

2728 1993 

Namn/plats 

Holvarby 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Eva Hjärthner-Holdar 

Fornlämningskategori 

kolbotten, kommunikationslämning, väg 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

En utredning utfördes inom exploateringsområdet. Tre kolningsområden samt 
fossila transportvägar påträffades. Två av dessa bestod av en kolbotten, ca 20 
m i diameter, samt rester efter kolarkoja (spisröset). Ett av områdena bestod av 
4–5 kolbottnar, som överlagrade varandra. Den yngsta var ca 16 m i diameter. 
De fossila transportvägarna var 2,6–2,9 m breda. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tensta 262:1 Uppsala Uppland Tensta 

Tensta 258:1 Uppsala Uppland Tensta 

Tensta 257:1 Uppsala Uppland Tensta 
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AIS Nr År 

2729 1993 

Namn/plats 

Karskulla 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Lars-Inge Larsson 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

En förundersökning utfördes inför bygge av ostkustbanan, delen 
Uppsala–Tierp, inom området för ny dragning av väg 704 och bygge av 
planskild korsning, samt öster om befintligt spår där kurvor skulle rätas ut. 

Karskulla med omgivning domineras fornlämningsmässigt av två större 
gravfält (raä 137 och 142). Undersökningen motiverades av närheten till dessa 
fornlämningar samt av den skärvstensförekomst på ömse sidor av järnvägen 
som uppmärksammades vid utredning år 1991. 

Sammanlagt 24 schakt grävdes i den nya vägens längdriktning samt parallellt 
med järnvägen. I den västligaste delen framkom fyra något diffusa 
anläggningar, närmast av boplatskaraktär. De ingår möjligen i en utkant till en 
boplats ett stycke söderut, utanför exploateringsområdet, nära raä 142, ett 
gravfält samt skärvstenshögar. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Tensta 250:1 Uppsala Uppland Tensta 

Tensta 256:1 Uppsala Uppland Tensta 
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AIS Nr År 

2747 1993 

Namn/plats 

Bredsätra 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Håkan Aspeborg 

Fornlämningskategori 

boplats, skärvstenshög, grav, stensättning 

Datering, period 

bronsålder 

Fynd 

rabbig keramik 

Beskrivning 

En övervakning utfördes i samband med schaktningar för elkabel. 
Ledningsdragningen löpte dels sydväst om raä 101, ett boplatsområde med fem 
skärvstenshögar, dels mellan anläggningar inom raä 104, en skärvstenshög och 
tre stensättningar. I schaktet påträffades ett stolphål, i vars fyllning framkom 
rabbig keramik. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tuna 101:1 Uppsala Uppland Tuna 
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AIS Nr År 

2712 1993 

Namn/plats 

kvarteret Druvan 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

fragment av keramikfat, delar av en trebensgryta 

Beskrivning 

I samband med schaktningar för källare till planerad nybebyggelse utfördes en 
slutundersökning. Man schaktade ner till fast berg, vars nivå inom området 
varierade kraftigt. På mer än halva ytan har berget varit i dagen in på 1700-
talet. Ett kraftigt betongfundament till en busstation hade tidigare stått på 
berget som här var täckt av mjäla och sand. På övriga platser framkom mindre 
partier med lager från 1500- och 1600-tal. De äldsta lagren bestod av 
gödsellager med kraftig inblandning av träflis, bark och pinnar. Dessutom 
framkom en tunna, nedgrävd i gödsellagret och i steril sand. 

De äldre lagren överlagrades av ett ca 0,7 m tjockt kulturjordslager med sot, 
kol och tegelflis och däröver en del tegelflis, sten, småsten och grus. I 
schaktets södra sida framkom delar av en stenmur, tidigare söndergrävd av 
ledningsschakt. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Börstil 142:1 Uppsala Uppland Öregrund 
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AIS Nr År 

2740 1993 

Namn/plats 

Lundby 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Arkeologikonsult/Uppsala Universitet 

Ansvarig person 

Bengt-Göran Waks 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Undersökningen gjordes i samband med arbetet för Mälarbanans nya 
sträckning. Vid undersökningen framkom ett skärvstensflak, två gropar och två 
härdar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tillinge 308:1 Uppsala Uppland Tillinge 
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AIS Nr År 

2720 1993 

Namn/plats 

Nyckelby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning, särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

bränd lera 

Beskrivning 

Inför Mälarbanans utbyggnad vid Nyckelby utfördes dels en mindre 
förundersökning i bansträckningen, dels en särskild undersökning för en 
omfartsväg, en arbetsväg samt en bodetablering. Inom samtliga undersökta 
områden, förutom bodetableringsområdet, påträffades boplatslämningar i form 
av spridda stolphål, nedgrävningar och härdar. De få fynd som påträffades 
utgjordes av bränd lera. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Övergran 22:1 Uppsala Uppland Övergran 

Övergran 273:1 Uppsala Uppland Övergran 

Övergran 275:1 Uppsala Uppland Övergran 
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AIS Nr År 

2736 1993 

Namn/plats 

Taxhuvud 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Kajsa Häringe 

Fornlämningskategori 

gravfält 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En schaktningsövervakning utfördes då ny elledning drogs i närheten av ett 
gravfält. I schaktet, söder om gravfältet, iakttogs ingenting av antikvariskt 
intresse. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tillinge 105:1 Uppsala Uppland Tillinge 
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AIS Nr År 

2719 1993 

Namn/plats 

Apallboda 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

boplats, skålgropsförekomst 

Datering, period 

bronsålder, järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med anläggningsarbeten för järnväg, Mälarbanan, gjordes en 
förundersökning som ett komplement till en tidigare förundersökning. Tre 
schakt grävdes. Femton anläggningar av förhistorisk karaktär (nedgrävningar, 
mörkfärgningar), framkom. Dessa var dock till övervägande del otydliga och 
diffusa. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Övergran 329:1 Uppsala Uppland Övergran 
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AIS Nr År 

2718 1993 

Namn/plats 

Högsta 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Leif Karlenby 

Fornlämningskategori 

bebyggelselämning, husgrund, källargrund 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med anläggningsarbeten för järnväg, Mälarbanan, mellan Bålsta och 
Enköping behövdes mark för en s k sidotipp. Inom den anvisade ytan fanns en 
registrerad bebyggelselämning (raä 177). Vid en okulär besiktning 
konstaterades att på den gårdsplan mellan en befintlig lada och registrerade 
husgrunder, där dumpmassor lades, inte fanns några lämningar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Övergran 177:1 Uppsala Uppland Övergran 
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AIS Nr År 

2708 1993 

Namn/plats 

Storvreta 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En utredning utfördes på grund av planerat bygge av brandstation. Invid en 
åkerholme med en skärvstenshög (raä 213) påträffades överplöjda 
boplatslämningar, fem mörkfärgningar m m. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Ärentuna 213:1 Uppsala Uppland Ärentuna 
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AIS Nr År 

2739 1993 

Namn/plats 

Hovdesta 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning, särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Arkeologikonsult/Uppsala Universitet 

Ansvarig person 

Per-Olof Fredman 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

äldre bronsålder, förromersk järnålder 

Fynd 

keramik, ben 

Beskrivning 

Det undersökta området låg inom exploateringsområdet för Mälarbanan mellan 
Stockholm och Arboga. Den undersökta boplatsytan består topografiskt av två 
områden. I det östra området, en huvudsakligen moränklädd bergssluttning, 
påträffades kokgropar och härdar samlade i tre ganska små grupper. 
Anläggningarna var ganska olika och har tolkats som olikåldriga. Har de 
anlagts i strandzonen har de tillkommit i tre faser med den äldsta i äldre 
bronsålder och den yngsta i bronsålder/förromersk järnålder. I det västra 
området, på en åkeryta, påträffades spridda stolp- och pinnhål, härdar, 
avfallsgropar, kulturlager mm. Stolphålen kunde inte tolkas som någon 
sammanhängande struktur, men ett antal pinnhål tolkades som en hägnad. 
Stolparna i hägnet hade bränts i den nedre änden troligen för att förhindra 
rötning av virket. Kulturlagret tolkas som en förhistorisk odlingsyta. 

I åker påträffades också ett anläggningskomplex som bestod av ett vattenhål, 
en kokugn och en avfallsgrop som överlagrade varandra. Ugnen har bestått av 
en grop som man eldat i, och över den har funnits en risflätad konstruktion 
som varit lerklinad på in- och utsidan. Lerkliningen visar att flätningen bestått 
av drygt centimetertjocka vidjor flätade kring 3-4 cm tjocka vidjor eller grenar. 
Denna ugnskupa har sannolikt varit päronformad och med en öppning närmast 
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marken, placerad i den smalare änden. I ugnens botten påträffades ett 
keramikkärl från förromersk järnålder. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tillinge 305:1 Uppsala Uppland Tillinge 
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AIS Nr År 

2700 1993 

Namn/plats 

Bålsta 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Arkeologikonsult/Uppsala Universitet 

Ansvarig person 

Bengt-Göran Waks 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Slutundersökning utfördes i närheten av en marknadsplats. En aktivitetsyta 
med spridda anläggningar, främst stolphål och härdar påträffades. Inga 
konstruktioner/kontexter iakttogs. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Yttergran 35:1 Uppsala Uppland Yttergran 
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AIS Nr År 

2760 1993, 1994 

Namn/plats 

Uppsala, Centrala staden 

Typ av undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

högmedeltid, nyare tid 

Fynd 

läderföremål, keramik, slagg 

Beskrivning 

I samband med omläggning av VA-ledningar i de centrala delarna av staden 
utfördes schaktningsövervakningar. Den sammanlagda sträckan uppgick till ca 
250 m, varav ca 140 m dokumenterades som intressanta ur antikvarisk 
synpunkt. 

I S:t Persgatan, mellan Dragarbrunnsgatan och Svartbäcksgatan, 
dokumenterades ett 4 m långt orört parti där det fanns ett ca 2 m tjockt 
kulturlager, med bland annat en gränd i flera skeden, i öst–västlig riktning. I 
Bredgränd, närmast Dragarbrunnsgatan, dokumenterades en ca 25 m lång 
sträcka, där det fanns metertjocka kulturlager med bland annat en nedgrävd 
tunna och minst tre bebyggelsenivåer. Vidare i Bredgränd, närmast Östra 
Ågatan, dokumenterades ca 40 m med murrester från Vårfrukyrkan. Ner mot 
ån ca 7 m väster om muren framkom tre kraftiga stenpackningar på rad, med 
ett avstånd av ca 1 m. I en servis framkom skelettdelar efter tre individer, som 
legat strax öster om muren. 

I Bangårdsgatan i botten av ett schakt framkom orörda partier som endast var 
0,2 m djupa, under de sentida fyllnadsmassorna. I S:t Larsgatan 
dokumenterades ca 65 m. Närmast S:t Olofsgatan framkom två 
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bebyggelseskeden med risbäddar; ovanpå den undre fanns en stock i 
öst–västlig riktning. Vidare upp mot S:t Johannesgatan var schakten omrörda 
av tidigare nedgrävningar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2641 1994 

Namn/plats 

väg 1043 och 1045, Knivsta sn 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Stockholm 

Ansvarig person 

Sofia Andersson, Solveig Brunstedt 

Fornlämningskategori 

stenhägnad, stensträng, stensättning, gravfält, hög, fyndplats, boplats, skålgrop 

Datering, period 

romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid, vikingatid 

Fynd 

Beskrivning 

Vid en arkeologisk utredning inför omdragning av vägar i Knivsta socken har 
två stensträngssystem, en hög och en boplatsindikation i form av ett stolphål 
påträffats. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Knivsta 205:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 268:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 226:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 90:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 276:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 275:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 273:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 274:1 Uppsala Uppland Knivsta 
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AIS Nr År 

2768 1994 

Namn/plats 

kvarteret Kaniken 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Inför planerad nybyggnation utfördes en förundersökning med 
skruvborrsmetod för att spåra eventuella kulturlager. Fem borrhål togs upp, 
varav fyra ner till steril bottenlera. Proven visade att den senaste bebyggelsen 
har stört lagerbilden. På ett par platser fanns dock 0,2–0,4 m tjocka kulturlager 
bevarade, troligen avsatta under medeltiden med tanke på tidigare arkeologiska 
iakttagelser i närheten. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2642 1994 

Namn/plats 

Vickeby, Vassunda 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Leif Karlenby 

Fornlämningskategori 

runsten 

Datering, period 

vikingatid 

Fynd 

Beskrivning 

På grund av att en optokabel skulle grävas ned mellan Vassunda i Vassunda 
socken och Tomta i Knivsta socken utfördes en schaktningsövervakning, där 
schakten drogs i nära anslutning till två runstenar. Man befarade att det i de 
lägre partierna skulle kunna finnas broläggningar efter ett vad e d. Framför allt 
gällde det runstenen raä 134, där det på stenen omnämns att Finnvid anlagt en 
bro. På båda platserna framkom rester efter en stenläggning, i båda fallen ett 
3–4 m brett parti av småsten, begränsat av rännor fyllda med större sten. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Knivsta 131:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 134:1 Uppsala Uppland Knivsta 
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AIS Nr År 

2765 1994 

Namn/plats 

Dragarbrunnsgatan, Bäverns gränd 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ronnie Carlsson 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

yngre rödgodskeramik, fajans 

Beskrivning 

I samband med ledningsbyte utfördes antikvarisk dokumentation av åtkomliga 
väggar i de aktuella schakten. Endast sporadiskt bevarade och tunna 
kulturlager fanns, inga bebyggelserester påträffades och fynden var få. 
Området låg utanför stadsbebyggelsen före regleringen på 1640-talet och 
kulturlagret torde således ha tillkommit någon gång under 1600-talets andra 
hälft och 1700-talet. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2767 1994 

Namn/plats 

kvarteret Fågelsången, Munken, m.fl. 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager, slottsområde 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

En schaktningsövervakning utfördes i samband med nedläggning av 
kommunikationskabel för Uppsala universitet, från slottets östra sida, nedför 
åsen och in i kvartersmark. Inom kvartersmarken framkom inga äldre 
lämningar eller kulturlager, då schaktet var grunt, 0,6 m, och endast grävdes 
ner i fyllnadsmassor. Öster om och nedanför slottet framkom syllstensrader 
som kan härröra från ett utanverk till slottet, som omnämns år 1660 och som 
finns på teckningar från omkring 1800. Öster om södra tornet skar 
kabelschaktet igenom ytligt liggande grundmurar till fogdebostaden, den s k 
Söder Våning, troligen uppförd under andra hälften av 1500-talet. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2640 1994 

Namn/plats 

Oleda 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Leif Karlenby 

Fornlämningskategori 

ej fornlämning 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

På grund av planerad villabebyggelse utfördes en utredning med sökschakt i 
anslutning till en stensträng på gränsen till grannbyn Tarv. Inga fornlämningar 
påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Knivsta 
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AIS Nr År 

2769 1994 

Namn/plats 

Bangårdsgatan 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Johan Anund 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

järnålder?, medeltid, nyare tid 

Fynd 

kam, textil, sko, vävtyngd, keramik (förhistorisk[?] och yngre rödgods), 
fönsterglas, leksakshäst av bark, kvarnsten, kritpipa 

Beskrivning 

En slutundersökning utfördes med anledning av ledningsomläggningar. 
Inledningsvis utfördes schaktningsövervakning, med sträckning från en punkt 
nära Fyrisån genom de sydöstra utkantsdelarna av den medeltida staden. 
Schaktets totala längd var 120 m. Då ingreppet efter hand kom att beröra ytor 
med välbevarade kulturlager utfördes även grävning i plan. Områdets 
arkeologiska betydelse beror delvis på närheten till ruinen av Vårfrukyrkan 
och till kvarteret Bryggaren, där en del av vad som troligen var den 
tidigmedeltida kungsgårdens tomt undersöktes år 1990. 

I större delen av schaktet dokumenterades bevarade kulturlager. De lager som 
kan dateras till perioden medeltid–ca 1700 hade en tjocklek av 0,6–1 m. De 
äldsta lagren uppvisade mycket goda bevaringsförhållanden för organiskt 
material. Anläggningar och avfall från medeltida skinnberedning påträffades. 
De medeltida lagren har, bland annat genom dendrokronologiska analyser, 
daterats till perioden tidigt 1100-tal–ca 1400. Det är dock möjligt att området 
har varit bebyggt kontinuerligt fram till modern tid. Undersökningen bekräftar 
att denna del av medeltidsstaden har en mycket tidig etablering. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2633 1994 

Namn/plats 

Lilla Härnevi 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Leif Karlenby 

Fornlämningskategori 

boplats, skärvstenshög 

Datering, period 

yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder 

Fynd 

gjutformar, keramik, malstenar, knackstenar, ben 

Beskrivning 

Med anledning av att en telemast skulle resas inom en fornlämning, registrerad 
som bronsåldersboplats, utfördes en slutundersökning inom den berörda ytan, 
sammanlagt 183 m2. Ett trettiotal anläggningar, huvudsakligen stolphål, härdar 
och boplatsgropar, framkom. Dessutom fanns en skärvstenshög, 8,7 x 6,1 m 
stor och ca 0,5 m hög. Centralt i högen låg ett stort stenblock. 

Stolphålen har ingått i flera hus, varav endast gaveln till ett romartida långhus 
har kunnat identifieras. Bland fynden märks främst den förhållandevis stora 
mängden fin keramik, bl a en skärva med kraftigt profilerad hank. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Husby-Sjutolft 35:1 Uppsala Uppland Husby-Sjutolft 
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AIS Nr År 

2770 1994 

Namn/plats 

kvarteret Draken, Dragarbrunn 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ronnie Carlsson 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Vid en tillbyggnad ut mot Bredgränd kontrollerades att schaktningsarbeten inte 
skadade de befintliga kulturlagren. De proppar av kulturlager som drogs för 14 
pålar med foderrör enligt den s k Bjerkingmetoden kunde på grund av tillförsel 
av vatten vid borrningen inte undersökas. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2571 1994 

Namn/plats 

Annelund 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

senneolitikum, bronsålder 

Fynd 

flintavslag, kvarts, degelfragment, järnfragment, tegel, porslin 

Beskrivning 

Inför planerat bygge av Österleden gjordes en utredning inom etapp 1 av 
sträckan. I en sydvästsluttning söder om en tidigare undersökt skärvstenshög 
från äldre bronsålder gjordes boplatsindikerande fynd i åkern, likaså fynd, som 
kan knytas till en torpgrund från 1800-talet. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 84:2 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2625 1994 

Namn/plats 

Skönsberg 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Johan Anund 

Fornlämningskategori 

kyrka, begravningsplats, grav 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid 

Fynd 

emaljkrucifix, brakteat, formtegel, mm. 

Beskrivning 

Platsen för en förmodad ödekyrka och ödekyrkogård undersöktes genom 
sökschaktsgrävning i syfte att avgöra huruvida den förmodade kyrkan har 
existerat, och i så fall avgöra kyrkans typ, ålder och bevaringsgrad. Det kunde 
konstateras att platsen har hyst en stenkyrka, åtminstone delvis uppförd i tegel. 
Byggnaden har troligen varit en salkyrka med dimensionerna ca 24 x 12 m. 
Rester av vad som sannolikt var ett altarfundament dokumenterades, liksom en 
grav belägen i kyrkans längdaxel i koret eller vid övergången mellan långhus 
och kor, dvs under triumfbågen. 

Graven, sannolikt en prästgrav, var märklig genom att den antagligen var tömd 
på större delen av sitt innehåll, och genom att den innehöll en del av ett 
Limogeskrucifix från 1230-talet. Det var inte möjligt att avgöra huruvida det 
fanns bevarade gravar på kyrkogården, även om indicier kunde dokumenteras. 
En bogårdsmur undersöktes delvis. 

Kyrkan har sannolikt varit en sockenkyrka i Hjälsta från senast 1200-talet fram 
till ca 1480, då den nuvarande sockenkyrkan togs i bruk. Troligen har den 
delvis tömda graven hyst kvarlevorna av en av Hjälstas tidigaste präster. 
Gravinnehållet kan ha flyttats till en plats i den yngre kyrkan då den äldre revs. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Hjälsta 29:1 Uppsala Uppland Hjälsta 
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AIS Nr År 

2500 1994 

Namn/plats 

Annelund 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Leif Karlenby 

Fornlämningskategori 

stensättning, skärvstenshög 

Datering, period 

yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med ett vägbygge har sträckningen inventerats för fornlämningar. 
Förutom en redan tidigare registrerad stensättning raä 2 i Vårfrukyrka sn och 
en skärvstenshög, raä 326 i Litslena sn påträffades inga fornlämningar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vårfrukyrka 2:1 Uppsala Uppland Vårfrukyrka 

Litslena 326:1 Uppsala Uppland Litslena 
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AIS Nr År 

2561 1994 

Namn/plats 

Fansta 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Leif Karlenby 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av planerat husbygge i anslutning till RAÄ 129, en hyddbotten 
och en stensättning, utfördes en utredning i form av en inventering. Marken 
bestod av ett upp till 0,8 m tjockt torvhaltigt matjordsskikt. Inga lämningar av 
antikvariskt intresse påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Bälinge 129:1 Uppsala Uppland Bälinge 

Bälinge 129:2 Uppsala Uppland Bälinge 

Sida 242 of 687 



 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

        

          
           

          
         

        
        

        
            

  

   

AIS Nr År 

1325 1994 

Namn/plats 

Östervåla, väg 272 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Karin Pettersson 

Fornlämningskategori 

bytomt/ gårdstomt, boplats 

Datering, period 

vikingatid, tidigmedeltid, högmedeltid 

Fynd 

Beskrivning 

Inför breddningen av väg 272 utfördes en arkeologisk förundersökning. 

Vid undersökningen kom tre boplatslägen att beröras liksom området direkt 
öster om Hässelby gamla tomt (Harbo 196:1-2), som finns skriftligt belagd 
från 1312. Boplatserna representerades i huvudsak av stolphål. Kol från 
boplatsytan (Harbo 219:1) direkt söder om Hässelby gamla tomt, C14-
daterades till vikingatid-högmedeltid. Området öster om bytomten, tolkades 
som ett utkantsområde både utifrån äldre kartmateriel och 
undersökningsresultat. Själva bytomten berördes inte av den arkeologiska 
undersökningen då den inte skulle komma att påverkas av kommande arbeten i 
samband med vägbreddningen. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Harbo 196:1 Uppsala Uppland Harbo 

Harbo 196:2 Uppsala Uppland Harbo 

Harbo 219:1 Uppsala Uppland Harbo 
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AIS Nr År 

2537 1994 

Namn/plats 

Almunge-Marma 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

yngre bronsålder, förromersk järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Särskild utredning föranledd av en planerad VA-ledning nära Länna i 
Almunge. Utredningens syfte var att konstatera eventuella fornlämningar i 
sträckningen samt att föreslå alternativ dragning om fornlämning påträffades. 
Utredningen berörde ett ca 700 m långt område där flera gravar och gravfält 
finns i omedelbar närhet. Området utgörs främst av åkermark, belägen ca 14-
15 meter över havet. 

Resultatet av utredningen blev att tre nyupptäckta boplatser påträffades. Två 
av dessa var belägna nära fastigheten Kolbo där ett gravfält av 
järnålderskaraktär finns registrerat (raä 202). Den tredje boplatsen återfanns i 
anslutning till en åkerholme, ca 250 m sydväst om Kolbo. På samtliga tre 
boplatser påträffades härdar och stenskodda stolphål. Två av boplatserna hade 
även tydliga kulturlager. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Almunge 502:1 Uppsala Uppland Almunge 

Almunge 502:2 Uppsala Uppland Almunge 

Almunge 503:1 Uppsala Uppland Almunge 
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AIS Nr År 

2598 1994 

Namn/plats 

Noppsgärde 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Anders Biwall 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder, senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

keramik, brynen, löpare, sländtrissa, vävtyngd, bränd lera, ben 

Beskrivning 

Med anledning av ombyggnad av riksväg 55, delen Litslena–Örsundsbro, 
utfördes en slutundersökning på en boplats, belägen i åkermark i anslutning till 
Noppsgärde historiska bytomt. Boplatsen hade delats av väg 55. Ytan öster om 
vägen omfattade 6 200 m2. Där påträffades resterna av fyra hus. Tre av dessa 
var 15–20 m långa och 5–7 m breda. Det fjärde huset var 10 m långt och ca 5 
m brett. I flera av husen fanns bevarat trä i stolphålen. Husen dateras 
preliminärt till romersk järnålder. I anslutning till husen fanns två större 
kulturlagerområden samt ett härdområde. Vidare påträffades kokgropar, 
nedgrävningar och tre ugnskonstruktioner, varav en ugn daterades till 
senmedeltid. 

På den västra ytan, som omfattade 400 m2, framkom ett upp till 0,30 m tjockt 
kulturlager med tyngdpunkt i ytans södra del. Vidare påträffades ett stort antal 
anläggningar både i och under kulturlagret av både förhistorisk och historisk 
typ. Inga av dessa anläggningar kunde kopplas till någon större konstruktion. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Fröslunda 99:1 Uppsala Uppland Fröslunda 
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AIS Nr År 

2558 1994 

Namn/plats 

Boda 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Arkeologikonsult/Uppsala Universitet 

Ansvarig person 

Cecilia Ring 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk undersökning inför vägbygge. Vid utgrävningen påträffades 
endast en grop. Inga fynd hittades, lämningens datering är oklar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Bred 250:2 Uppsala Uppland Bred 
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AIS Nr År 

2548 1994 

Namn/plats 

Berthåga 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

brända ben, bränd lera 

Beskrivning 

Arkeologisk undersökning i Berthåga inför anläggande av en trafikplats för 
Bärby leden. Undersökningen gjordes som schaktningsövervakning när 
matjorden avtäcktes för dels provisoriska vägar, dels nedläggande av VA-
ledningar. I två fall påträffades fornlämning. I ett område fanns spridda härdar 
samt en oansenlig brandgrav. På en sluttning i ett högre liggande område 
framkom ett diffust kulturlager och några stolphål. Inget har framkommit som 
kan datera fornlämningarna men fornlämningsbeståndet i området och läget 
anger en datering till yngre bronsålder/äldre järnålder. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 323:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 330:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 329:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 544:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2573 1994 

Namn/plats 

Badhusgatan/Västra Ringgatan, Enköping 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ronnie Carlsson 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid, nyare tid 

Fynd 

sko, läderspill 

Beskrivning 

Med anledning av att vatten- och avloppsledningar skulle dras från 
huvudledningarna till en tomtgräns i kvarteret Prosten, i centrala staden, 
utfördes en slutundersökning. Den aktuella tomten skulle bebyggas. Enligt en 
provundersökning år 1981 verkade kulturlagren på tomten vara relativt sena, 
från 1700-tal och senare, varför tomten fick tillstånd att bebyggas utan 
undersökning. 

En sektion i det 12 m långa och 1 m breda schaktet från gatukorsningen till 
tomtgränsen dokumenterades. Denna visade att det halvannan meter tjocka 
skiktet med avsatta kulturlager och enstaka konstruktioner, bl a en risbädd, 
sannolikt inte enbart var från 1600–1700-talen. Klara indikationer på 
medeltida lager fanns i den nedre delen. Detta resulterade i att en liten 
undersökning av de medeltida lagren trots allt kom till stånd på tomten Prosten 
28:8. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2661 1994 

Namn/plats 

Östersta 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Anders Biwall 

Fornlämningskategori 

boplats, bebyggelselämning, torpgrund, skålgropsförekomst 

Datering, period 

yngre bronsålder, folkvandringstid, vendeltid, nyare tid 

Fynd 

agraffknapp, keramik, bränd lera, brända och obrända ben, malsten, mynt, 
järnföremål, kniv, kritpipor 

Beskrivning 

Med anledning av ombyggnation av väg 55 utfördes en slutundersökning på 
raä 97, två älvkvarnsförekomster och raä 538, en torpgrund. Vid 
förundersökning av mellanliggande yta påträffades ett större kulturlager och 
boplatslämningar. 

Slutundersökningen omfattade ca 5 000 m2, mestadels i åkermark, men också i 
skog och på impediment. Torpgrunden låg på ett mindre öst–västorienterat 
impediment. Vid avbaningen påträffades syllstensrader förmodligen efter en 
enkelstuga eller sidokammarstuga, som dateras till 1600–1700-tal med hjälp av 
fynd av mynt och kritpipor. Troligen har där funnits en föregångare då äldre 
keramik påträffades i husgrunden. Omedelbart väster om husgrunden 
påträffades en brunn, som får anses ha varit samtida med torpet. Under 
torplämningen påträffades ett flertal boplatsanläggningar, stolphål, 
nedgrävningar och ett skärvstensflak, samt en mindre stensättning med fynd av 
agraffknappar eller häktespännen med textil- och läderrester. 

Inom den övriga ytan påträffades stolphål, nedgrävningar, härdar samt två 
större kulturlager. Öster om torpgrunden karterades en mindre del av en 
stensträng. De delar av boplatsen som undersökts får betraktas som ett 
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utkantsområde med de centrala delarna ca 100–200 m mot öster och nordöst. 
Några 14C-prover från boplatsanläggningar gav dateringar till både yngre 
bronsålder och folkvandringstid–vendeltid. 

I norra delen av undersökningsytan låg raä 97, registrerad som en älvkvarn. På 
en häll strax söder om denna påträffades ytterligare arton skålgropar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Litslena 97:1 Uppsala Uppland Litslena 

Litslena 538:1 Uppsala Uppland Litslena 
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AIS Nr År 

2579 1994 

Namn/plats 

kvarteret Magistern, Centrum,Enköping 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Johan Anund 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En förundersökning utfördes med anledning av ledningsomläggningar i den 
nordöstra änden av Kyrkogatan och södra delen av kvarteret Magistern, i en 
under medeltiden kyrkligt präglad stadsdel. Medeltida gravar och murverk har 
tidigare påträffats ett tiotal meter från undersökningsområdet, som antagligen 
ligger på platsen för, eller mycket nära, resterna av den medeltida S:t Olofs 
kyrka. 

I det 24 m2 stora och 2 m djupa schaktet fanns omfattande moderna störningar 
i form av flera ledningar. Några partier hade en bevarad stratigrafi, där dock 
samtliga lager var ursprungliga ler- eller åsgruslager. Det fanns inga rester av 
mänskliga aktiviteter i dessa lager, vilket är anmärkningsvärt då tidigare 
undersökningar har påvisat bl a stora mängder tegelkross i området. 
Topografin i gatan och omgivande kvarter är mycket varierad med 
terrasseringar och branta sluttningar. En sammanställning av höjdvärden visar 
att vissa tomter och i synnerhet gatumarken har schaktats ur kraftigt, troligen 
under 1800- och 1900-talen. Förmodligen har ingreppen varit så omfattande att 
gravarna, kulturlagret och byggnadslämningarna har avlägsnats totalt i vissa 
partier. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2506 1994 

Namn/plats 

Gubbo, Orrskog, Marma 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg, Jenny Holm 

Fornlämningskategori 

kolningslämning 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk förundersökning föranledd av utbyggnaden av järnvägen Tierp-
Älvkarleby till dubbelspår och omläggning av anslutande vägar. Längs de 
aktuella etapperna Gubbo - Orrskog och Marma berördes två fyndplatser för 
stenåldersfynd och 20 kolbottnar. 

Av de två fyndplatserna framkom vid Gubbo spridda anläggningar vid 
grävning av provschakt i en mindre åker. Att döma av C14-dateringar är 
anläggningarna spår av sentida verksamheter, förmodligen tillhörande en 
skogvaktarbostad, torpet Lilla Gubbo eller den närbelägna banvaktstugan. 
Troligen hade även flintavslaget som påträffades vid utredningen ett sent 
ursprung. Vid Marma påträffades inga ytterligare fynd av stenålderskaraktär, 
utan enbart spår av recent karaktär. Riklig förekomst av träkol kan eventuellt 
tyda på att en kolmila funnits i området. 

De 20 kolbottnarna som karterades tillhörde två huvudtyper. Vanligast var 
anläggningar omgivna av gropar och/eller diken, av vilka det fanns ett flertal 
varianter. Dessutom fanns ett fåtal anläggningar som bestod av mycket låga 
vallar. På tre platser undersöktes närbelägna rester av kolarkojor. Dessa syntes 
före undersökningen som låga förhöjningar av sand. Kojornas konstruktion 
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kunde inte närmare klarläggas förutom att de innehöll en eldstad eller rökugn, 
uppbyggd av hällar. Inga fynd påträffades. Varken kolbottnarna eller kojorna 
har därför kunnat dateras. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tierp 345:1 Uppsala Uppland Tierp 
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AIS Nr År 

2580 1994 

Namn/plats 

Annelund, Stenvreten 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Leif Karlenby 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

senneolitikum, äldre bronsålder 

Fynd 

keramik, kvarts 

Beskrivning 

Inför planerat bygge av Österleden utfördes en förundersökning på en boplats 
påträffad vid en utredning. Tre schakt grävdes, varvid ett tiotal mörkfärgningar 
framkom. Några av dessa undersöktes och visade sig vara stolphål och 
nedgrävningar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 84:2 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2504 1994 

Namn/plats 

Tierp, Älvkarleby 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats, bebyggelselämning, kolningslämning 

Datering, period 

neolitikum, nyare tid 

Fynd 

flintavslag 

Beskrivning 

Arkeologisk utredning föranledd av utbyggnaden av järnvägen Tierp-
Älvkarleö till dubbelspår och omläggning av vägar i anslutning till järnvägen, 
ett fynd av ett flintavslag i en åker och ett tidigare gjort fynd av en yxa av 
skiffer utgör möjligen indikationer på stenåldersboplatser. I anslutning till 
planerade vägomläggningar finns två sentida bebyggelselämningar, markerade 
av källargrund och husgrunder. Spridda i skogsmarken påträffades 32 troligen 
sentida kolbottnar, som relativt ofta låg i grupper om två-fyra anläggningar 
samt i närheten av vägar. Intill dessa fanns tre lämningar av osäkra kojor. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Tierp 

Uppsala Uppland Älvkarleby 

Uppsala Uppland Söderfors 
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AIS Nr År 

2515 1994 

Namn/plats 

Skuttunge-Björklinge 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund, Håkan Aspeborg 

Fornlämningskategori 

boplats, fossil åker 

Datering, period 

äldre bronsålder, yngre bronsålder, äldre järnålder 

Fynd 

keramik, bränd lera, malsten, löpare, slipsten, bryne, nitar, slagg, flintaavslag, 
brända och obrända ben 

Beskrivning 

Med anledning av anläggandet av VA-ledning mellan Skuttunge by i 
Skuttunge socken och Nyby i Björklinge socken utfördes en arkeologisk 
undersökning utmed den 4 km långa ledningssträckningen i Björklingeåns 
dalgång. Schaktet löpte i åkermark. 

Totalt undersöktes 700 anläggningar av boplatskaraktär, som stolphål, härdar, 
kokgropar, nedgrävningar, avfallsgropar, brunnar och ugnar, samt 20 områden 
med kulturlager. Anläggningarna var genomgående mycket välbevarade. I en 
utvidgning av schaktet kunde ett långhus konstateras. I övrigt medgav inte 
schaktbredden att hela huslämningar kunde tas fram. Undersökningen kan ses 
som ett tvärsnitt genom en förtätad fornlämningsmiljö där fornlämningar 
påträffades, med smärre avbrott, utmed hela sträckan. 
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Raä Nr 

Björklinge 310:1 

Skuttunge 299:1 

Skuttunge 305:1 

Skuttunge 309:1 

Skuttunge 310:1 

Skuttunge 311:1 

Skuttunge 312:1 

Skuttunge 313:1 

Län 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Landskap Socken 

Uppland Björklinge 

Uppland Skuttunge 

Uppland Skuttunge 

Uppland Skuttunge 

Uppland Skuttunge 

Uppland Skuttunge 

Uppland Skuttunge 

Uppland Skuttunge 
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AIS Nr År 

2730 1994 

Namn/plats 

Altomta 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Lars Wilson 

Fornlämningskategori 

inga fornlämningar påträffades 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med VA-grävning på en fritidstomt utfördes en 
schaktningsövervakning. Schaktet drogs genom raä 146, som består av gravar 
och boplatslämningar, huvudsakligen från järnålder. Inga av fornlämningens 
anläggningar berördes 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tensta 146:1 Uppsala Uppland Tensta 
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AIS Nr År 

2581 1994 

Namn/plats 

Annelund 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Leif Karlenby 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

bronsålder 

Fynd 

Beskrivning 

Inför planerat bygge av Österleden undersöktes boplatslämningar. En 
skärvstenshög och två stenåldershus har tidigare undersökts strax norr om det 
aktuella området. Ett 60-tal anläggningar påträffades, stolphål, nedgrävningar 
och ett grophus, möjligen med en ugnskonstruktion i ena hörnet. De flesta 
lämningarna var kraftigt sönderplöjda och oftast fanns endast botten kvar. I 
den norra delen fanns ett 20-tal stolphål, som möjligen kunde vara rester efter 
ett par hus. I den södra delen fanns färre, men djupare anläggningar, bland 
annat grophuset. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 84:2 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2572 1994 

Namn/plats 

kvarteret Läkaren, Enköping 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Johan Anund 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

folkvandringstid, vendeltid, vikingatid, nyare tid 

Fynd 

löpare till en handkvarn, keramik (rödgods), tegelkross, djurben 

Beskrivning 

En förundersökning utfördes i kvarterets södra hörn med anledning av 
nybyggnadsplaner. Tidigare undersökningar i kvarteret och i omgivande gator 
har gett mycket varierande resultat. Såväl stenläggningar, medeltida 
kulturlager och gravar, som partier helt utan äldre lämningar har 
dokumenterats. 

I undersökningsområdets södra del fanns i botten av schaktet opåverkat åsgrus 
och på detta opåverkad naturligt avsatt lera. Leran saknades i norra delen av 
området. Tre människopåverkade lager låg på leran. Dessa tre lager var porösa 
och sandiga med inslag av tegelkross och djurben, och de var sammanlagt ca 1 
m tjocka i södra partiet. Tjockleken minskade till 0,2 m i norr. Överst i 
lagerföljden fanns en stenläggning och den nutida gårdsplanen som bestod av 
lerigt grus. Såväl den naturliga leran som de människopåverkade lagren 
tunnade ut markant mot norr. Norr om undersökningsområdet saknas alltså 
leran vilket är av stor vikt för bevaringsförhållandena i området. 

På en nivå av 9 m ö h fanns en härd, med ett fragment av en löpare till en 
handkvarn. Härden kan sannolikt dateras till yngre järnålder. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2578 1994 

Namn/plats 

Enköpingsån 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ronnie Carlsson 

Fornlämningskategori 

bro? 

Datering, period 

högmedeltid 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av muddring av Enköpingsån utfördes en slutundersökning 
inom den del av ån, från gångbron mitt för kvarteret Medborgaren till 
gångbron mellan Munksundsgatan och Eriksgatan, som ligger inom gränsen 
för den medeltida staden. 

Åbotten mellan Kungsgatan och Munksundsgatan–Eriksgatan avsöktes av en 
dykare varvid ett par stolpar upptäcktes. Åns botten var i övrigt avspolad och 
saknade kulturlager. Ett tunt sediment fanns dock på läsidan av åkröken där. 

Ett 14C-prov från en av stolparna daterar den till 1200-talet. Sannolikt utgör 
stolpparet en rest av en äldre bro. Det äldsta kartmaterialet, från 1733 resp 
1800, antyder att en bro legat vid eller något uppströms från dagens gångbro 
mellan Munksundsgatan och Eriksgatan, vilket stämmer bra med stolparnas 
läge. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2501 1994 

Namn/plats 

Litslena-Örsundsbro 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Anders Biwall 

Fornlämningskategori 

skålgropar, gravfält, stensträng, husgrund, skärvstenshög 

Datering, period 

yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av ombyggnad av riksväg 55 på sträckan Litslena kyrka -
Örsundsbro utfördes en arkeologisk utredning. Sträckan som är nio kilometer 
lång specialinventerades med en inventeringsbredd som varierade mellan 20 
och 70 meter. 

Utredningen visade att det i eller i anslutning till det aktuella området finns ett 
stort antal registrerade fornlämningar i form av gravfält, ensamliggande 
stensättningar, skärvstenshögar och stensträngar, även ett flertal sentida 
bebyggelselämningar i form av husgrunder finns inom det aktuella området. 

Vid specialinventeringen observerades ytterligare ett antal fornlämningar i 
form av en grav, en stensträng, odlingsytor, odlingsrösen, stenröjda ytor samt 
terrasseringar i anslutning till redan kända fornlämningar. Dessutom 
påträffades elva lokaler där förundersökning anses nödvändig i en 
exploateringssituation. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Litslena 97:1 Uppsala Uppland Litslena 

Litslena 139:1 Uppsala Uppland Litslena 

Litslena 473:1 Uppsala Uppland Litslena 

Litslena 538:1 Uppsala Uppland Litslena 

Fröslunda 30:1 Uppsala Uppland Fröslunda 

Sida 270 of 687 



 

  

 

 

 

 

  

 

      

 

 

       

          
        

        
          

          
  

       
          

          
         

          
                

        
          

 

   

AIS Nr År 

2663 1994 

Namn/plats 

väg 55 Litslena–Fröslunda 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Anders Biwall 

Fornlämningskategori 

boplats, gravfält, grav, stensträng, husgrund, skärvstenshög, 
skålgropsförekomst 

Datering, period 

bronsålder, järnålder 

Fynd 

bränd lera, keramik, vävtyngd, brända och obrända ben 

Beskrivning 

Inför ombyggnaden av väg 55 mellan Litslena och Örsundsbro förundersöktes 
elva lokaler. Ett flertal tidigare okända fornlämningar framkom. 
Boplatslämningar av varierande omfattning påträffades vid Litslena kyrka, 
Graneberg och Östersta i Litslena socken samt Noppsgärde, Varsta och 
Stolptorp i Fröslunda socken. Ett flertal omfattande kulturlager påträffades vid 
Varsta och Noppsgärde. 

Förutom de nyupptäckta fornlämningarna förundersöktes några registrerade 
fornlämningar. Vid raä 473, en stensträng, påträffades en stenpackning samt 
några mörkfärgningar. Vid gravfältet raä 139 framkom ytterligare två gravar 
och en stenrad, som troligen också hör till en grav. 

Vid Djurby och Sockenytvreten framkom ingenting som tydde på förhistorisk 
aktivitet. I ett område ca 200 m öster om Fiskmanbo och strax norr om raä 140 
påträffades ett fåtal boplatsanläggningar. Detta indikerar att boplatsen 
huvudsakligen har varit belägen där den nuvarande vägen ligger. Inga 
slutundersökningar gjordes. 
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Raä Nr 

Litslena 100:1 

Litslena 97:1 

Litslena 139:1 

Litslena 473:1 

Litslena 538:1 

Fröslunda 30:1 

Litslena 599:1 

Litslena 598:1 

Litslena 538:1 

Litslena 99:1 

Län 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Landskap Socken 

Uppland Litslena 

Uppland Litslena 

Uppland Litslena 

Uppland Litslena 

Uppland Litslena 

Uppland Fröslunda 

Uppland Litslena 

Uppland Litslena 

Uppland Litslena 

Uppland Litslena 
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AIS Nr År 

2577 1994 

Namn/plats 

kvarteret Prosten, Centrum, Enköping 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ronnie Carlsson 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid, nyare tid 

Fynd 

järnföremål, fajans, kritpipa 

Beskrivning 

I samband med anläggning av avloppsledning inom fastigheten 
dokumenterades en ca 5 m lång sektion. Ett ända till 1,3 m tjockt skikt av olika 
kulturlager förekom, men inga konstruktioner. De enda daterande fynden kom 
från de övre lagren. Inte desto mindre kan man utgå ifrån att de äldsta lagren 
har avsatts under medeltiden. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2662 1994 

Namn/plats 

Djurby 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Anders Biwall 

Fornlämningskategori 

stensträng, gravfält, stensättning, urnebrandgrop, benlager, rest sten 

Datering, period 

romersk järnålder 

Fynd 

pärlor, metallföremål, keramik, hartstätningsringar, brända ben 

Beskrivning 

Med anledning av ombyggnation av riksväg 55 utfördes en slutundersökning 
av en registrerad 90 m lång stensträng. Den undersökta ytan, ca 1 300 m2, 
ligger på de södra delarna av ett i nordväst–sydost orienterat impediment. Vid 
undersökningen framkom tio stensättningar, en rest sten, en urnebrandgrop, två 
benlager, en härd och tjugo skålgropar. 

Av stensättningarna var tre runda, två triangulära, en oval och fyra 
oregelbundna. Sex stensättningar hade en yttre kantkedja och en hade utskott i 
sydväst och sydöst. Två av stensättningarna hade inre konstruktionsdetaljer i 
form av en rest omkullfallen sten respektive en mittsten. Gravarna var ca 2–6 
m i diameter och 0,1–0,3 m höga. Skålgroparna var ca 3–10 cm i diameter och 
ca 0,7–2 cm djupa. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Litslena 473:1 Uppsala Uppland Litslena 
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AIS Nr År 

2733 1994 

Namn/plats 

Skämsta 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

boplats, gravfält 

Datering, period 

yngre bronsålder, järnålder, nyare tid 

Fynd 

bronsring, hank av järn till träkärl, järnkniv, pärlor, benkam, hornkam, nycklar 
och beslag av järn, keramik (rabbig, glättad och slät), slipsten, löparsten, 
sländtrissa, degelfragment, lerklining, bränd lera, brända och obrända ben 

Beskrivning 

Under året fortsatte undersökningen av boplatsen raä 342, påbörjad år 1993, 
med anledning av bygge av en vägbro i samband med utbyggnaden av 
Ostkustbanan till dubbelspår. Nu undersöktes också den västligaste 
oregistrerade delen av gravfältet raä 203. 

Vid årets undersökning, norr och söder om det tidigare undersökta området, 
framkom minst fem hus, tre kulturlager, ett flertal gropsystem, delar av 
hägnader, härdar, kokgropar, nedgrävningar, ett par ugnar av oklar karaktär 
och sex skelettgravar, en brandgrav samt delar av ett skelett, troligen sekundärt 
nedgrävt då ostkustbanan byggdes på 1870-talet. Även ett antal sentida 
anläggningar påträffades. 

Huvudparten av boplatsanläggningarna, fördelade på två koncentrationer, kan 
föras till yngre bronsålder/förromersk järnålder (i söder) och järnålder–troligen 
romersk järnålder–vendeltid (i norr). Skelettgravarna kan dateras till tidig 
medeltid. I en av gravarna fanns ben efter två individer, en vuxen med 
dvärgväxt och ett spädbarn. I en annan grav fanns ytterligare en småvuxen 
person. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Tierp 203:1 Uppsala Uppland Tierp 

Tierp 342:1 Uppsala Uppland Tierp 
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AIS Nr År 

2660 1994 

Namn/plats 

Graneberg 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Thomas Eriksson 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

äldre järnålder 

Fynd 

bronsbleck, keramik, löpare, bränd lera, ben 

Beskrivning 

En slutundersökning utfördes på grund av utbyggnad av riksväg 55. 
Undersökningen berörde en del av en boplats i åkermark, som låg på en 
mycket markant naturlig avsats väster om vägen, med anläggningar i 
sluttningen nedanför avsatsen. Undersökningsytan var 105 x 35 m stor och 
utgjordes av omväxlande bergsklackar, morän, silt och i de lägre partierna lera. 

Boplatsen innehöll rikligt med härdar, totalt 77 stycken, som ibland låg 
koncentrerade. Härdarna låg framför allt i moränen runtomkring 
bergsklackarna och i sluttningen nedanför avsatsen. Mellan bergsklackarna på 
avsatsen låg resterna av tre långhus, varav två överlagrade varandra. Husen var 
treskeppiga och de inre takbärande konstruktionerna var mellan 8 och 20 m 
långa. Mittskeppen var ca 3 m breda. Det större huset hade en klar 
funktionsuppdelning med en boningsdel i den mellersta och nordvästra änden, 
vilket den varierade stolpsättningen och förekomsten av härdar visade. 
Nedanför avsatsen framkom även en mer diffus fjärde huskonstruktion med 
kraftiga stolpar. 

Härdar och hus har en tyngdpunkt i dateringarna till förromersk och romersk 
järnålder, men ett lösfynd av bronsbleck med vendeltida djurornamentik tyder 
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på att boplatsen kan ha en senare efterträdare i närheten. En mindre del av 
boplatsen öster om vägen undersöktes år 1995. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Litslena 598:1 Uppsala Uppland Litslena 
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AIS Nr År 

2659 1994 

Namn/plats 

Graneberg 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Thomas Eriksson 

Fornlämningskategori 

gravfält, stensättning, blockgrav, omarkerad grav, rest sten 

Datering, period 

romersk järnålder 

Fynd 

fingerring av silver, fibula, lans, järnfragment, keramik, löpare, hartstätning, 
brända ben, ben 

Beskrivning 

En slutundersökning utfördes på grund av utbyggnad av riksväg 55 på delar av 
ett gravfält på en skogsbeklädd moränhöjd. Gravfältet har en utbredning på 
bägge sidor av vägen, men endast del som ligger öster om vägen undersöktes. 
Tidigare var tre runda och en osäker stensättning registrerade inom 
undersökningsområdet. 

Vid undersökningen påträffades på den 90 x 40 m stora ytan 22 stensättningar, 
runda, två kvadratiska och en skadad troligen triangulär. Dessutom fanns 
fjorton resta stenar och nio härdar. Gravfältets centrala delar var förstörda av 
äldre grustäkter. Bl a var den största stensättningen, ett s k stekt ägg med en 
ursprunglig diameter av 16 m, delvis förstörd. Själva gravläggningen var dock 
ostörd och utgjordes av en urnebrandgrop, som bl a innehöll två delvis 
försilvrade kraftigt profilerade fibulor. 

I övrigt varierade gravskicket mycket. Det förekom brandgropar, enstaka 
brända ben, spridda ben, urnegropar och skelettgravar. I de sex skelettgravarna 
fanns i stort sett inga rester kvar av de begravda, endast stenkistor och 
färgningar. Två av skelettgravarna bestod av kvadratiska stensättningar med 
hörnstenar. Båda gravarna hade plundrats men den ena innehöll en lans av 
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järn. I brandgravarna fanns benbehållare av keramik och av hartstätade kärl. 
En av skelettgravarna innehöll två hartstätade kärl och en fibula, en annan en 
silverfingerring. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Litslena 139:1 Uppsala Uppland Litslena 
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AIS Nr År 

2658 1994 

Namn/plats 

Tyresta 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Thomas Eriksson 

Fornlämningskategori 

boplats, kulturlager, skålgropslokal 

Datering, period 

yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder 

Fynd 

keramik, bränd lera, ben 

Beskrivning 

Med anledning av utbyggnad av riksväg 55 utfördes en slutundersökning av en 
boplats i åkermark. Undersökningsområdet, som låg strax väster om Litslena 
kyrka, var 70 x 25 m stort (N–S). Vid undersökningen framkom ett 30 x 15 m 
stort kulturlager, som varierade i tjocklek mellan 0,05 m och 0,3 m. 
Kulturlagret fortsatte ut mot öster utanför undersökningsområdet. Tolv härdar, 
enstaka nedgrävningar och stolphål påträffades. I lagret framkom enstaka fynd. 
Stråk av bränd lera antyder närhet till en lerklinad konstruktion. Troligen utgör 
ytan en utkant till en boplats, vars centrum ligger österut. I den norra delen av 
schaktet påträffades en bergsklack med 22 skålgropar fördelade på tre ytor. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Litslena 599:1 Uppsala Uppland Litslena 
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AIS Nr År 

2678 1994 

Namn/plats 

Gränby, kvarteret Krämaren 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Leif Karlenby 

Fornlämningskategori 

ej fornlämning 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk förundersökning Inför utbyggnad av parkeringsplats till varuhuset 
i Gränby. I närheten finns flera fornlämningar (Uppsala 57:1, Vaksala 103:1), 
inom undersökningsområdet påträffades dock inga spår av fornlämning. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 57:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Vaksala 103:1 Uppsala Uppland Vaksala 
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AIS Nr År 

2503 1994 

Namn/plats 

Grillby 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Bo Annuswer 

Fornlämningskategori 

skärvstenshpög, skålgropsförekomst, boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Utredning kring två förslag till nydragning av järnväg norr om Grillby 
samhälle. Inom utredningsområdet framkom två områden som innehåller 
miljöer av antikvariskt intresse. Vid Villberga by, område A, finns ett 
topografiskt boplatsläge i anslutning till kända fornlämningar och fyndplats för 
guldringar. Ett andra, område B, omfattar en yta med flera sedan tidigare 
kända fornlämningar, raä 86, skärvstenshögar och raä 106 och 111, 
skålgropsförekomster inom ett sammanhängande område med 
boplatsindikationer. Dessa fornlämningar ligger inom utredningsområdet 
nordväst om Grillby samhälle i anslutning till och inom riksintresseområdet 
K56. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Villberga 86:1 Uppsala Uppland Villberga 

Villberga 106:1 Uppsala Uppland Villberga 

Villberga 111:1 Uppsala Uppland Villberga 

Villberga 5:1 Uppsala Uppland Villberga 
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AIS Nr 

2679 

Namn/plats 

Jälla 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Lars Wilson 

Fornlämningskategori 

ingen fornlämning påträffad 

År 

1994 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk förundersökning på grund av att marken skall användas för 
entreprenörsverksamhet. Den undersökta ytan var belägen i omedelbar 
anslutning till omfattande fornlämningar från brons och järnålder. Inga 
fornlämningar påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vaksala 5:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 6:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 8:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 9:1 Uppsala Uppland Vaksala 
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AIS Nr År 

2502 1994 

Namn/plats 

E4 Uppsala-Mehdeby 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

gravfält, grav, skärvstenshög, boplats, bytomt, gårdstomt, bebyggelselämning, 
kolningslämningar, 

Datering, period 

mesolitikum, mellanneolitikum, senneolitikum, bronsålder, järnålder, 
senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

slagen flinta, kvarts och kvartsit, redskap av skiffer, flintspån, ben, järnmalm, 
brynen, bränd lera, eldslagningsstenar, kamfragment, knacksten, kniv, kritpipa, 
keramik, löpare, magnetit, mynt, pärlorr, slagg, sländtrissa, tegel 

Beskrivning 

Arkeologisk utredning inför E4 bygget mellan Uppsala och Mehedeby i 
mellersta och norra Uppland. Utredningen omfattade 6000 hektar. Inom 
utredningsområdet fanns sedan tidigare 157 registrerade fornlämningar, 
huvudsakligen gravar och gravfält. Vid utredningen upptäcktes ca 185 
fornlämningar, 117 bebyggelselämningar, ca 175 kolningslämningar samt ett 
40-tal övriga kulturlämningar. Dessa fördes i utredningen samman till 230 
operativa fornlämningslokaler. 

Av nya fornlämningar framkom ett knappt 90-tal boplatser av varierande 
omfattning, ett gravfält, 40-tal gravar, ett 10-tal skärvstenshögar. 35 by- och 
gårdstomter med skriftliga belägg från medeltid eller reformatorisk tid erhölls 
via äldre kartor, de flesta fortfarande bebyggda. 

Resultatet av utredningen i stort visar på ett komplext kulturlandskap som 
genomgått fortlöpande förändringar. Detta speglas av fornlämningarnas 
typmässiga variationsrikedom såväl som deras rumsliga och kronologiska 
fördelning. De äldsta fornlämningarna utgörs av en troligen mesolitisk, en 
mellanneolitisk och tre gropkeramiska boplatser, samtliga i norra Uppland. I 
åkerbygderna har omfattande grav- och boplatslämningar framkommit. 
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Kännetecknade för utredningsområdet är att det varit möjligt att uppfatta 
rumsligt väl samlade koncentrationer av boplatser, gravar och gravfält från 
bronsålder-järnålder. Boplatsernas topografiska lägen korrensponderar väl med 
lägen för äldre bytomter, lokala terrängförhållanden och omgivande 
koncentrationer av tidigare kända fornlämningar. I skogs- och 
myrmarksområdena finns lämningar av mer diffus och svårbedömd karaktär 
såsom gränsmarkeringar,bebyggelselämningar, fossila odlingsmarker och olika 
typer av lämningar efter kolning. I rumsligt avseende ligger de ofta på 
allmänningsmark eller på platser med bebyggelser med bodanamn. Skogs- och 
myrmarkernas lämningar har kanske inte först och främst sitt största 
informationsvärde som objekt utan snarare som exponenter av aktiviteter och 
resursutnyttjande. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 129:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 130:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 131:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 132:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Vaksala 100:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 106:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 109:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 112:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 220:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 268:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 269:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 270:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 273:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 279:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 284:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 285:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Uppsala 104:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 114:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 115:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 134:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 145:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 147:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 149:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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Uppsala 150:1 

Uppsala 156:1 

Uppsala 164:1 

Uppsala 170:1 

Uppsala 171:1 

Uppsala 172:1 

Uppsala 173:1 

Uppsala 174:1 

Uppsala 176:1 

Uppsala 186:1 

Uppsala 206:1 

Uppsala 242:1 

Uppsala 248:1 

Uppsala 258:1 

Uppsala 269:1 

Ärentuna 54:1 

Ärentuna 55:1 

Ärentuna 56:1 

Ärentuna 57:1 

Ärentuna 58:1 

Ärentuna 59:1 

Ärentuna 60:1 

Ärentuna 65:1 

Ärentuna 65:2 

Ärentuna 66:1 

Ärentuna 69:1 

Ärentuna 141:1 

Ärentuna 142:1 

Ärentuna 143:1 

Ärentuna 144:1 

Ärentuna 149:1 

Ärentuna 166:1 

Ärentuna 167:1 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Sida 290 of 687 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ärentuna 251:1 

Ärentuna 252:1 

Ärentuna 261:1 

Ärentuna 262:1 

Ärentuna 265:1 

Ärentuna 266:1 

Ärentuna 301:1 

Tensta 111:1 

Tensta 112:1 

Tensta 113:1 

Tensta 114:1 

Tensta 115:1 

Tensta 116:1 

Tensta 173:1 

Danmark 38:1 

Danmark 122:1 

Danmark 126:1 

Danmark 135:1 

Danmark 153:1 

Danmark 150:1 

Uppsala 89:1 

Tensta 175:1 

Tensta 177:1 

Tensta 178:1 

Tensta 179:1 

Tensta 180:1 

Tensta 181:1 

Tensta 183:1 

Tensta 189:1 

Tensta 190:1 

Tensta 197:1 

Tensta 308:1 

Tensta 307:1 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Ärentuna 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Danmark 

Uppland Danmark 

Uppland Danmark 

Uppland Danmark 

Uppland Danmark 

Uppland Danmark 

Uppland Uppsala 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 
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Tensta 309:1 

Tensta 327:1 

Tensta 328:1 

Tensta 329:1 

Tensta 326:1 

Tensta 359:1 

Tensta 360:1 

Tensta 361:1 

Viksta 3:1 

Viksta 4:1 

Viksta 5:1 

Viksta 138:1 

Viksta 139:1 

Viksta 153:1 

Viksta 141:1 

Viksta 211:1 

Viksta 213:1 

Viksta 214:1 

Viksta 303:1 

Viksta 309:1 

Viksta 323:1 

Viksta 324:1 

Viksta 325:1 

Viksta 328:1 

Viksta 329:1 

Viksta 326:1 

Viksta 327:1 

Viksta 330:1 

Vendel 22:1 

Vendel 39:1 

Vendel 40:1 

Vendel 56:1 

Vendel 73:1 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Tensta 

Uppland Viksta 

Uppland Viksta 

Uppland Viksta 

Uppland Viksta 

Uppland Viksta 

Uppland Viksta 

Uppland Viksta 

Uppland Viksta 

Uppland Viksta 

Uppland Viksta 

Uppland Viksta 

Uppland Vendel 

Uppland Viksta 

Uppland Viksta 

Uppland Viksta 

Uppland Viksta 

Uppland Viksta 

Uppland Viksta 

Uppland Viksta 

Uppland Tierp 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 
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Vendel 91:1 

Vendel 92:1 

Vendel 101:1 

Vendel 102:1 

Vendel 113:1 

Vendel 116:1 

Vendel 128:1 

Vendel 136:1 

Vendel 137:1 

Vendel 156:1 

Vendel 163:1 

Vendel 186:1 

Vendel 188:1 

Vendel 189:1 

Vendel 222:1 

Vendel 225:1 

Vendel 226:1 

Björklinge 265:1 

Björklinge 264:1 

Tierp 52:1 

Tierp 53:1 

Tierp 55:1 

Tierp 206:1 

Tierp 221:1 

Tierp 209:1 

Tierp 211:1 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Vendel 

Uppland Björklinge 

Uppland Viksta 

Uppland Tierp 

Uppland Tierp 

Uppland Tierp 

Uppland Tierp 

Uppland Tierp 

Uppland Tierp 

Uppland Tierp 
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AIS Nr År 

2648 1994 

Namn/plats 

Norrhammar 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Leif Karlenby 

Fornlämningskategori 

väg, stensträng 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av planerad småhusbebyggelse utfördes en utredning genom 
inventering. Inom området fanns förutom en registrerad bebyggelselämning 
(raä 109) en äldre vägsträckning och en kort stensträng. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Kungs-Husby 109:1 Uppsala Uppland Kungs-Husby 
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AIS Nr År 

2575 1994 

Namn/plats 

kvarteret Prosten, Centrum, Enköping 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ronnie Carlsson 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

tidigmedeltid, högmedeltid, senmedeltid 

Fynd 

hästkosöm, nyckel, kniv m m av järn, keramik (BII:1, BII:4, CI:1, CI:2, CII:1, 
CII:2), kvarnsten (malungssten) 

Beskrivning 

Med anledning av planerat husbygge utfördes en slutundersökning. Vid en 
provundersökning år 1981 hade man inte påträffat äldre lager och någon vidare 
undersökning ansågs då inte motiverad. I samband med undersökningar i 
gatumark utanför tomten påträffades dock medeltida kulturlager och en mindre 
undersökning kom till stånd. Hela den av bygget berörda ytan var 25 x 15 m, 
men endast en 10 x 2 m stor yta undersöktes. 

Kulturlagret var 1,3–1,5 m tjockt. Ett 20-tal stratigrafiska enheter (lager och 
anläggningar) dokumenterades. Ett litet utsnitt av en enkel bebyggelse i minst 
två bebyggelsefaser dokumenterades, där bebyggelsens riktning avvek ca 45 
grader från dagens gatunät. I bottenlagret fanns mycket stora mängder av 
hornkvicke från nötboskap, får och get, uppenbarligen avfall från 
slidhornshantverk. Två pålar från bottenlagren har dendrokronologiskt daterats 
till efter 1185 resp till vintern 1262/1263. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2574 1994 

Namn/plats 

Torggatan, Enköping 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ronnie Carlsson 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

tidigmedeltid, högmedeltid, senmedeltid 

Fynd 

läder, trädisk (?), keramik (BII:4, BII:1), kvarnstensfragment (malungssten) 

Beskrivning 

Med anledning av diverse arbeten i Torggatan mellan Kungsgatan och Östra 
Ringgatan, grävning av ett antal gropar för trädplantering, omläggning av ett 
antal rensbrunnar och nedläggning av elkabel, utfördes en slutundersökning. 

Endast schakten för flyttning av rensbrunnarna dokumenterades. Ett av dessa 
schakt grävdes i orörd mark, varför de bevarade kulturlagren grävdes för hand. 
De övriga schakten togs upp i gamla schakt, varför man endast dokumenterade 
schaktväggarna, sammanlagt 170 m. På denna sträcka ökar kulturlagrets 
tjocklek från 0,4 m i sydöst till mer än 2 m i nordväst. 

Det plangrävda området mäter 7 x 1 m. Minst tre olika bebyggelsefaser 
dokumenterades. En tydlig kontinuitet var märkbar. Bebyggelsens riktning 
avviker från dagens gatunät med ca 20�, vilket stämmer bra med det äldsta 
belagda gatunätet från 1733. 
Fynden var få men klart medeltida. Tre dendroprover antyder att en del 
husrester är av virke från 1100-talets mitt. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2576 1994 

Namn/plats 

Kyrkogatan, Enköping 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ronnie Carlsson 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid, nyare tid 

Fynd 

skor, läderspill, keramik (BII:4, BII:1, BI:1, CI, fajans), kvarnstensfragment 
(malungssten), bryne, hornspill 

Beskrivning 

I samband med att ledningsomläggningar i Kyrkogatan mellan Ågatan och 
Torggatan utfördes en slutundersökning. Då arbetet hade startats utan 
antikvariskt tillstånd dokumenterades inte delen mellan Ågatan och Sandgatan. 
Från strax sydväst om Sandgatan till Torggatan dokumenterades närmare 200 
m profil och 36 m2 plangrävdes för hand. Schaktet gick till att börja med i helt 
orörd mark för att sedan gå över i det gamla dagvattenschaktet. Detta var dock 
bara ca 0,5 m brett och gick i sin nordöstra del dessutom inte helt ner genom 
hela kulturlagret, medan det nya schaktet var 2 m brett och gick ner genom 
kulturlagret. 

Genom att schaktet går från mark som under medeltiden fortfarande låg under 
vatten och upp mot stadens centrala del, har man fått ett representativt snitt 
genom stadens kulturlager, och stadsbebyggelsens framväxt mot en vikande 
strandlinje har kunnat dokumenteras. Bl a kunde man konstatera att några 
kajliknande konstruktioner följde på varandra. Även ett antal byggnader kunde 
dokumenteras. 

Kulturlagrets tjocklek varierar från drygt 1 m i sydväst till mer än 2 m i 
nordöst. Fynd och dendrodateringar ger en kontinuerlig lagerbild. 
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AIS Nr År 

2597 1994, 1995 

Namn/plats 

Varsta 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Anders Biwall, Mats Eriksson 

Fornlämningskategori 

gravfält, grav, stensträng 

Datering, period 

yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder 

Fynd 

ben från människa, föremål av järn, keramik 

Beskrivning 

Med anledning av ny sträckning för riksväg 55 slutundersöktes delar av 
fornlämningarna 33 och 100 i Fröslunda sn, ett gravfält och en boplats. 
Fornlämning 33 var känd som ett gravfält bestående av ca 20 stensättningar 
och två stensträngar. Vid undersökningen borttogs ca 10 m av den ena av 
stensträngarna. Under denna stensträng framkom en ca l m stor och 0,3 m djup 
bengrop med obrända ben av människa. Graven innehöll endast större ben 
samt skalltak. Benen var ihopsamlade och lagda i samma riktning med 
skalltaket överst. Benen kunde med hjälp av C14-analys dateras till yngre 
bronsålder. 

Förutom stensträngen undersöktes en stensättning som upptäcktes vid 
utredningen. Stensättningen var rundad, 2,8 m i diameter och 0,3 m hög. 
Anläggningen hade en slarvigt lagd stenpackning av blandat stenmaterial. 
Under stenpackningen framkom ett brandlager som innehöll några brända ben 
samt ett föremål av järn. Utanför brandlagret påträffades ett par keramikbitar. 
Även denna grav daterades med hjälp av C14-analys till yngre bronsålder. 

Fornlämning 100 utgjordes av ett boplatsområde i åkermark. Boplatsen 
upptäcktes vid utredningen. Området avbanades med hjälp av maskin. Efter 
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avbaning framträdde tre kulturlagerområden. Anläggningsfrekvensen var låg 
och inga konstruktioner påträffades. Två brunnar undersöktes på boplatsytan. 
C14-analys har givit dateringar till förromersk och romersk järnålder. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Fröslunda 33:1 Uppsala Uppland Fröslunda 

Fröslunda 100:1 Uppsala Uppland Fröslunda 
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AIS Nr År 

2766 1994, 1995 

Namn/plats 

Fjärdingen, kvarteret Trädgården 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Jonas Ros 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid 

Fynd 

protostengods, nästan stengods, stengods, sländtrissa, kam, tärning, bränd lera 
och lerklining, järnföremål som hästsko, hästskosöm, betsel, spik, nyckel, 
sölja, mm. 

Beskrivning 

Med anledning av att ett bostadshus skulle uppföras i kvarteret Trädgården 
genomföres en arkeologisk undersökning runt årsskiftet 1994/1995. Ungefär 
100 kvadratmeter undersöktes, vilket motsvarar endast en mindre del av 
exploateringsytan; detta eftersom större delen redan hade undersökts 1993. 

Resultatet från undersökningen 1993 hade visat att det i området fanns 
bebyggelse från 1300- och 1400-tal bevarat under ett tjockt kultiverat 
matjordslager som härrörde från den tid, ca 1550-1643 då Slottsträdgården var 
lokaliserad till detta område. Vid undersökningen påträffades delar av en 
medeltida stadsgård. Inom undersökningsområdet fanns tre byggnadslägen där 
ett antal byggnader avlöst varandra, något som manifesterade sig genom 
överlagrande golvlager. I det östra husläget fanns fyra nivåer av jordgolv i 
samma läge samt ett femte i något avvikande läge. I det mellersta husläget 
fanns fyra jordgolv och ovanpå dessa två trägolv i samma läge. I det västra 
husläget fanns två golvnivåer, ett jordgolv och en stenläggning. Norr om husen 
fanns en gårdsplan med en brunn i två generationer i den östra delen. 

Dessa byggnader har sannolikt ingått i en tomt tillsammans med några av de 
byggnader som dokumenterades vid undersökningen 1993, och denna tomt har 
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ingått i en tomtstruktur varav delar av sammanlagt sex tomter dokumenterats i 
de två undersökningarna 1993 och 1994, 1995. Bebyggelsen tycks ha funnits i 
området under en relativt kort tid, från omkring 1300 till början av 1400-talet. 
Därefter har området sannolikt odlats innan Slottsträdgården anlades ca 1550. 
Av de 153 fynden kan främst nämnas keramiken som till helt övervägande 
delen bestod av skärvor av protostengods, nästan stengods och stengods från 
slutet av 1200-talet till mitten av 1400-talet, härrörande från tyskt område. 

Undersökningen har, tillsammans med andra undersökningar, bidragit till att 
ge en ny syn på den medeltida bebyggelsen och dess utbredning i staden i 
allmänhet och dess existens i området innan Slottsträdgården i synnerhet. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 304 of 687 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         
       

          
          

               
           
      

               
             

              
           
               

         
   

           
           

     

   

AIS Nr År 

2600 1995 

Namn/plats 

Torslunda, Stolptorp 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Thomas Eriksson 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

bronsålder, vikingatid 

Fynd 

keramik, bränd lera, lerklining, glättstenar, knackstenar, löpare, flintor, slagen 
kvarts, avslag av hälleflinta, ben, pilspets av järn 

Beskrivning 

En slutundersökning utfördes på en boplats med två skärvstenshögar med 
anledning av den planerade utbyggnaden av Riksväg 55 mellan Örsundsbro 
och Litslena. Undersökningsytan var 45 x 90 m stor och låg i en nordsluttning i 
den inre delen av en bronsåldersvik till Mälaren. Sluttningen dominerades av 
lera med låga moränryggar i tvärgående riktning. 

Den ena skärvstenshögen var 10,8 x 11,5 m stor och 1,2 m hög och var 
utbyggd runt ett stort flyttblock. Den andra skärvstenshögen var 6,2 x 6,5 m 
stor och 0,7 m hög. Högarna innehöll rikligt med skärvsten och båda hade en 
likartad utbyggnad med ett övre skärvstenslager som hade en brun, humös 
fyllning och en kärna av skärvsten i ett kol- och sotbaserat lager. Mellan de två 
skärvstenshögarna fanns ett tunt kulturlager med enstaka anläggningar, fynd, 
bränd lera och kol. 

I sluttningen fanns även äldre röjningsrösen och stenfria ytor som indikerade 
äldre odlingar. I området påträffades även ett lösfynd av en tångeförsedd 
pilspets som kan dateras till vikingatid. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Fröslunda 30:1 Uppsala Uppland Fröslunda 

Sida 306 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

         
         

           
         

           
           
           
           

             
         

         
           

         
                
    

             
         
          
         

   

AIS Nr År 

2709 1995 

Namn/plats 

Fullerö-Läby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats, gravfält 

Datering, period 

romersk järnålder, vendeltid 

Fynd 

löpare, kvartsavslag, kvartskärna, stenar med slipyta, nålbryne, slagg, keramik, 
brända och obrända ben, skedborr, knacksten, nit, flintavslag, harts, 
kamfragment 

Beskrivning 

En förundersökning utfördes med anledning av planerad nybyggnad av väg E4. 
Undersökningsområdet berörde delar av fastigheterna Kyrsta och Waxmyra. I 
södra delen av undersökningsområdet (raä 325 och 326, Ärentuna sn) framkom 
söder och norr om Fjuckbyån 176 stycken anläggningar av boplatskaraktär i 
form av härdar, stolphål, nedgrävningar, en brunn, kulturlager, ett grophus, en 
äldre väg. På lokal raä 325 påträffades ett flertal lösfynd i åkern. 

Lokal raä 327 i mellersta delen av UO utgjordes av ett större boplatsområde 
med 152 st registrerade anläggningar. De undersökta anläggningarna var 
grunda pga plöjning. Det framkom huskonstruktioner, ugnsfragment och slagg 
som tyder på järnhantering på boplatsen. Kulturlagren var diffusa och av 
infiltrationskaraktär. Ett mer bevarat kultulager undersöktes med provrutor och 
befanns vara ca 0,3 m tjockt med sotig lera och avfall i form av brända och 
obrända ben och förslaggad lera. 

Söder om lokal raä 327 framkom ett tidigare okänt gravfält, raä 329, helt 
överplöjt och bitvis genomkorsat av dikessystem. Gravarna utgjordes i 
huvudsak av brandgropar och bengropar, varav flera undersöktes för att 
konstatera bevarandegrad. En rektangulär, en båtformad och en rundad 
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stensättning framkom i sökschakten, samt en stensättning med endast 
kantrännan bevarad. Samtliga saknade synlig överbyggnad. Den rektangulära 
stensättningen kan vara rester av en kammargrav. 

Norr om raä 327 gjordes en förundersökning i anslutning till en registrerad 
skärvstenshög, raä 266. Vid undersökningen påträffades inga fornlämningar 
och det konstaterades att raä 266 var en naturlig moränförhöjning. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Ärentuna 327:1 Uppsala Uppland Ärentuna 

Ärentuna 328:1 Uppsala Uppland Ärentuna 

Ärentuna 329:1 Uppsala Uppland Ärentuna 

Ärentuna 326:1 Uppsala Uppland Ärentuna 

Ärentuna 325:1 Uppsala Uppland Ärentuna 

Ärentuna 266:1 Uppsala Uppland Ärentuna 
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AIS Nr År 

1492 1995 

Namn/plats 

Svingbolsta 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning, särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Jenny Holm 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

odaterat 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av vägbygge utfördes en förundersökning och utredning. 
Utredningen visade att inga fornlämningar kommer beröras av vägbygget. 
Likaså visade förundersökningen att vägen inte kommer beröra husgrunderna. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Västmanland Östervåla 
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AIS Nr År 

2567 1995 

Namn/plats 

kvarteret Duvan, Öregrund 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ronnie Carlsson 

Fornlämningskategori 

stadslager, byggnad 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

keramik av yngre rödgods (med och utan vitleredekor), stengods, kritpipor, 
spik och glas 

Beskrivning 

En förundersökning utfördes inom kvarteret Duvan, tomt 3, på en befintlig 
byggnadskropp av sten, nedan kallad källare. Undersökningen föranleddes av 
att källaren skulle rivas och en parkeringsplats anläggas på tomten. 
Målsättningen med förundersökningen var att få ett bättre underlag främst vad 
avser källarens ålder, för ett vidare ställningstagande i bevarandefrågan. 

Källaren, en tunnvälvd 8,5 x 5,7 m stor stenbyggnad som till största delen 
befinner sig ovan mark, var till 1993 inbyggd i ett större trähus, som 
brandhärjades detta år. Källaren har varit putsad utvändigt i flera omgångar 
och minst ett av dessa putsskikt har varit avfärgat med en tegelröd färg. På en 
del partier, framför allt i hörnen, har putsen lossnat och man kan tydligt se att 
stenarna är kraftigt skörbrända. 

Ett mindre schakt togs upp i de massor som täckte källarens tak, från västra 
kortsidan och ett gott stycke in över västra muren, rakt över tunnvalvets norra 
svickel. Denna är fylld upp till valvets hjässa och täckt av en stenläggning. 
Sannolikt har byggnaden haft en övervåning av trä. 

En yttre, tillbyggd del av östra gaveln och källarhalsen med sitt stickvalv hade 
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rasat varvid den gamla gavelfasaden blev synlig. Putsen runt de olika nischerna 
knackades bort och i källarhalsen kunde två större stycken med tegelmur i 
renässansförband (blockförband) dokumenteras. 

En liten provgrop upptogs inne i källaren varvid två äldre golvbeläggningar 
kunde påvisas. Utvändigt upptogs två mindre schakt. I schaktet på södra sidan 
kom på ringa djup en stenläggning och berg fram. Även i det västra schaktet 
kom en stenläggning. Detta schakt kunde grävas ända ner till murens botten, 
som här vilade på berg. Muren hade en tydligt utkragad grundmur till vilken en 
kalkbrukshorisont från källarens uppförande anslöt. Kol i kalkbruket har med 
14C-analys daterats till 1453-1652 e.Kr. (kalibrerat, en sigma). 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Börstil 142:1 Uppsala Uppland Öregrund 
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AIS Nr År 

2583 1995 

Namn/plats 

Kungsgatan, Torggatan, Västra Ringgatan, Enköping 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ronnie Carlsson 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid 

Fynd 

keramik (äldre rödgods, protostengods), kamfragment, läderfragment 

Beskrivning 

I samband med schaktningsarbeten i centrum av Enköping utfördes en 
slutundersökning. Tolv mindre schakt grävdes, sju i Västra Ringgatan och 
Torggatan före byte av vattenledning och fem i Torggatan och Kungsgatan på 
grund av flyttning av dagvattenbrunnar i samband med anläggandet av 
trafikhinder. 

I samtliga dokumenterade schakt utom ett fanns orörda kulturlager. Schakten i 
Västra Ringgatan var de enda som grävdes ner till sterila lager. Endast några få 
föremålsfynd återfanns. På några ställen kunde bebyggelserester och spår av 
tomtindelning dokumenteras. Dessa stämde väl överens med det äldre 
gatunätet såsom det finns redovisat på regleringskartan från år 1800. Två 
enrisbäddar och en kluva i en byggnad daterades med 14C-analys till slutet av 
1200-talet, slutet av 1300-talet respektive 1200-talets andra hälft. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2584 1995 

Namn/plats 

kvarteret Läkaren, Centrum, Enköping 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Johan Anund 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

En slutundersökning utfördes i kvarteret Läkarens centrala del med anledning 
av framdragning av fjärrvärmeledningar. Tidigare undersökningar i kvarteret 
och i omgivande gator har gett mycket varierande resultat. Såväl 
stenläggningar, medeltida kulturlager och gravar som partier helt utan äldre 
lämningar har dokumenterats. 

Undersökningen utfördes i form av schaktningsövervakning med 
dokumentation av en ca 70 m2 stor yta. De påträffade lämningarna inskränkte 
sig till en stenläggning och en nedgrävning. Anläggningarna tolkas som rester 
av en gårdsplan som kan beläggas på äldre kartor, den tidigaste från 1883. Det 
är dock troligt att gårdsläget är äldre än så. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 
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AIS Nr År 

2585 1995 

Namn/plats 

kvarteret Läkaren, Tullgatan, Enköping 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Johan Anund 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av anläggning av dagvattenledning från ett nybyggt hus i 
kvarteret Läkaren till en brunn i Tullgatan har en slutundersökning utförts. 
Schaktet var 32 m långt och ca 0,8 m brett. De för denna undersökning 
specifika målen var att konstatera de geologiska förhållandena, att bestämma 
kulturlagrets karaktär och att avgöra om det finns lämningar efter medeltida 
bebyggelse i området. Undersökningsområdet ligger nära såväl dokumenterade 
medeltida huslämningar som S:t Olofs kyrkas medeltida kyrkogård. 

Under rester av den äldre Tullgatan, vilken byggdes efter stadsregleringen 
under tidigt 1800-tal, fanns ca 0,6 m tjocka kulturlager. Byggnadslämningar 
och nedgrävningar saknades helt i undersökningsområdet. De två äldsta lagren, 
som kan härröra från medeltiden, tolkas som påförda lager, i ett område som 
kan ha varit odlingsmark ända fram till stadsbranden 1799. Det har tidigare 
framförts att Enköpings stadsutveckling stagnerade under senmedeltid. Om 
undersökningens äldsta lager påfördes under tidig- eller högmedeltid kan 
bebyggelseutvecklingens allmänna stagnation ha medfört att marken i det 
aktuella området sedan låg obebyggd fram till 1800-talet. 
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AIS Nr År 

2772 1995 

Namn/plats 

Fyristorg 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av schaktningar för VA-ledningar utfördes en förundersökning 
i form av en schaktningsövervakning. Schaktningarna gick tvärs över gatan, 
från Fyristorg och in i "Gamla Gillet". �Tidigare undersökningar vid 
ledningsdragning år 1954 och 1969 visade att det finns välbevarade rester av 
det medeltida Helgeandshuset i detta område. Även vid denna 
ledningsdragning framkom rester som förmodligen har tillhört Helgeandshuset. 
Schaktets längd var 14 m, bredden ca 2 m och djupet drygt 2 m. Under det ca 
0,5 m tjocka påförda vägfyllningslagret framkom två i tegelsten valvslagna 
rum, varav endast delar av väggarna fanns kvar. Det nordöstra rummet har 
varit välvt i gatans riktning och det sydvästra har varit välvt i schaktets riktning 
och kunde uppskattas till ca 6 m i denna riktning. Över och mellan dessa 
fragmentariska väggar var lagren omrörda och uppfyllda, vilket troligen skett 
på 1600-talet då rivningen av Helgeandshuset skedde. Recenta nedgrävningar 
fanns i schaktet ända fram till tegelstensväggarna. 
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AIS Nr År 

2550 1995 

Namn/plats 

Berthåga 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

grav, gravfält, skärvstenshög, boplats 

Datering, period 

bronsålder 

Fynd 

löpare, slipstenar, kvarts, kvartsit, flinta 

Beskrivning 

Under våren 1995 gjordes en särskild utredning i Berthåga väster om Uppsala. 
Anledningen var planer på en utvidgning av Berthåga kyrkogård. Utredningen 
omfattade åker- och skogsmark om ca 25 ha, fordelat på tre delområden (1,2 
och 3). På platsen finns talrika fornlämningsmiljöer med såväl gravar och 
gravfalt som boplatslämningar; bland annat raä 312 i Uppsala sn. 

I skogsmarken kunde, förutom redan kända fornlämningar, inga ytterligare 
lämningar lokaliseras. Däremot fanns inom delar av åkerområdet, (område 1) i 
söderläge, vid randen av höglänt terräng, rester av upplöjda boplatslämningar. 
Dessa konstaterades som talrik förekomst av skärvig sten och fynd av dels 
slipstenar och löpare, dels slagen flinta och kvartsit i påfallande stor mängd. 

Med hjälp av grävmaskin gjordes också sökschakt i de områden som bedömdes 
som fornlämningsindikerande, men inga anläggningar påträffades, vilket 
troligen kan förklaras av att området plöjts ner till 40 centimeters djup. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 312:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 545:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 546:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

1451 1995 

Namn/plats 

Horrsta 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Jenny Holm 

Fornlämningskategori 

boplats, kalkugnsruin, fyndplats, tjärdal, kolbotten, grav 

Datering, period 

neolitikum, mesolitikum, nyare tid 

Fynd 

kvartsavslag, keramik (förhistorisk), slagg 

Beskrivning 

Med anledning av bostadsbygge och industri utfördes en arkeologisk utredning. 
Utredningen omfattade arkivstudier, fältinventering och sökschakt. Inom 
utredningsområdet var sedan tidigare en kalkugnsruin och fyndplats för slagg 
(Västerlövsta 207:1-2) och två boplatser (Västerlövsta 106:1 och 211:1) kända. 
Vid utredningen konstaterades ytterligare boplatslämningar i åkermark mellan 
de båda tidigare kända boplatserna. I skogsmarken påträffades ett flertal 
kolbottnar, en kolarkoja, en tjärdal, ett par mindre stenbrott och en eventuell 
stensättning. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Västerlövsta 106:1 Uppsala Uppland Västerlövsta 

Västerlövsta 207:1 Uppsala Uppland Västerlövsta 

Västerlövsta 207:2 Uppsala Uppland Västerlövsta 

Västerlövsta 211:1 Uppsala Uppland Västerlövsta 

Västerlövsta 336:1 Uppsala Uppland Västerlövsta 

Västerlövsta 331:1 Uppsala Uppland Västerlövsta 
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Västerlövsta 332:1 Uppsala Uppland Västerlövsta 

Västerlövsta 333:1 Uppsala Uppland Västerlövsta 

Västerlövsta 334:1 Uppsala Uppland Västerlövsta 

Västerlövsta 335:1 Uppsala Uppland Västerlövsta 

Sida 323 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

            
         
         

          
          

        

 

 

 

 

   

AIS Nr År 

2704 1995 

Namn/plats 

Tensmyra 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Jenny Holm 

Fornlämningskategori 

kolbotten, kolarkoja 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

På grund av planerad ny sträckning av Ostkustbanan, som även berör korsande 
väg, slutundersöktes kolbottnar och kolarkojor mellan Marma och Älvkarleby. 
Sex kolbottnar och två kolarkojor karterades. En av kolarkojorna 
totalundersöktes och genom två av kolbottnarna grävdes tranché. I kolarkojan 
fanns en mycket enkel härdkonstruktion. Kolbottnarna var olika typer av 
resmilor, den ena tycks ha använts endast en gång. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Älvkarleby 69:1 Uppsala Uppland Älvkarleby 

Älvkarleby 70:1 Uppsala Uppland Älvkarleby 

Älvkarleby 71:1 Uppsala Uppland Älvkarleby 
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AIS Nr År 

2681 1995 

Namn/plats 

Lunda 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

bronsålder 

Fynd 

kramik, lerklining, bränd lera, ben 

Beskrivning 

Inför anläggande av VA-ledning undersöktes en 197 x 10 m stor yta, som 
sträckte sig i nord-sydlig riktning. Inom denna yta framkom delar av en boplats 
som sträckte sig utanför schaktet i öster och väster. I schaktets norra del 
framkom en eventuell odlingsyta och i dess södra del ett härdområde med en 
ugn. Tre huskonstruktioner påträffades, men en av dessa låg delvis utanför 
schaktet. I övrigt påträffades flera stora och djupa avfallsgropar som innehöll 
rikligt med fynd av ben, lerklining och bränd lera samt enstaka keramikbitar. 
Boplatsen är inte daterad, men det förekom en viss överlagring av 
anläggningar, vilket antyder att den utnyttjats under flera perioder. Med 
anledning av huskonstruktionerna och de stora avfallsgroparna bör en av dessa 
perioder vara bronsålder. 

(raä nummer ej angett på blanketten, ej utprickad på kartan. Möjligen rör det 
sig om Vaksala 83:2?) 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Vaksala 
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AIS Nr År 

2680 1995 

Namn/plats 

Vaskesta, Vallby, Svia, Skälby, Jädra, Lunda 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Britta Rosborg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Inför en planerad VA-ledning mellan Årsta och Jälla utfördes en utredning. 
Sträckningen var ca 3 km lång och gick i åkermark. Det omgivande landskapet 
präglades av Uppsalaslättens stora åkerytor, omgivna av moränbackar med ett 
stort antal registrerade fornlämningar. 

Syftet med utredningen var att undersöka eventuell förekomst av överplöjda 
fornlämningar för att om möjligt undvika dessa. Vid en besiktning av den 
plöjda åkermarken fanns skärvsten och andra boplatsindikationer längs en stor 
del av sträckan. Bland annat kunde en större yta med kraftiga 
boplatsindikationer konstateras i sluttningen väster om Jädra. Sökschakt togs 
upp längs sammanlagt 1 km av sträckan. Boplatslämningar påträffades vid fyra 
olika lokaler. Två av dessa hade mer omfattande lämningar med stolphål, 
större nedgrävningar och kulturlager. Boplatsytan vid Jädra undveks. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Vaksala 296:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 295:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 294:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 293:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 292:1 Uppsala Uppland Vaksala 
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AIS Nr År 

2508 1995 

Namn/plats 

Fullerö-Läby, Kättsta, Skärna, Buddbo 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats, grav, gravfält 

Datering, period 

äldre bronsålder, järnålder, nyare tid 

Fynd 

järnskära, keramik, brända och obrända ben, löpare, glättsten, järnbleck, spik 

Beskrivning 

Med anledning av planerad ny sträckning av motorväg E4 från Uppsala till 
Mehedeby, delen Fullerö -Läby genomfördes en förundersökning inom 
etappen Skärna - Buddbo i Gamla Uppsala och Ärentuna socknar. Främst 
berördes boplatslämningar i åkermark, men även gravar och gravfält. 

Lokal 36A (Uppsala 206:2) utgjordes av en boplatsyta i anslutning till 
gravfältet raä 206 på en ås parallellt med och väster om Fyrisån. Boplatsen låg 
på samma åssträckning och utgjordes av härdar, stolphål, nedgrävningar och 
kulturlagerytor. Kol från graven har gett en datering till vendel-vikingatid. 

Lokal 37 ligger ytterligare längre norrut vid övergångszonen mellan åker och 
skogsmark i anslutning till Kättsta. Övergången mellan markslagen 
karaktäriserades också av för Uppsalaslätten betydande höjdskillnader, 
uppemot 20 m. Där fanns indikationer på överplöjda boplatslämningar i 
anslutning till bytomten och gravfälten raä 56 och 57. Därtill finns sentida 
bebyggelselämningar, raä 251 och 252. Vid förundersökningen framkom ett 
mer eller mindre sammanhängande område med boplatslämningar (Ärentuna 
335:1) utmed 750 m av den planerade vägsträckningen och till stor del i hela 
dess bredd. Totalt framkom 377 boplatsanläggningar, härdar, stolphål, 
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nedgrävningar m m samt mindre kulturlagerytor. På minst två platser kunde 
treskeppiga hus identifieras. Kol från fem härdar har gett dateringar till äldre 
bronsålder och förromersk järnålder-vikingatid.+ 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 206:2 Uppsala Uppland Uppsala 

Ärentuna 335:1 Uppsala Uppland Ärentuna 

Ärentuna 56:1 Uppsala Uppland Ärentuna 

Ärentuna 57:1 Uppsala Uppland Ärentuna 

Ärentuna 251:1 Uppsala Uppland Ärentuna 

Ärentuna 252:1 Uppsala Uppland Ärentuna 

Uppsala 608:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 608:2 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 608:3 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 608:4 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2750 1995 

Namn/plats 

kvarteret Torget 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Magnus Elfwendahl 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

keramik (A- och B-gods) 

Beskrivning 

I samband med schaktningsarbeten inför återuppbyggnaden av Theatrum 
Oeconomicum utfördes en arkeologisk undersökning. Vid denna 
dokumenterades delar av en äldre trappnedgång och igensatta öppningar i 
byggnadens grundmur. De kulturlager som fanns på Gamla Torget sydöst om 
byggnaden visade att torget anlagts på ett gödselblandat kulturlager och att det 
i sina äldsta nivåer (1300-talets slut) bestått av flera lerlager. I likhet med det 
skriftliga källmaterialet och dendrodateringar uppförs bodar kring torget under 
1400-talet. Från år 1626 vet vi att torget har en stenläggning och från år 1651 
uppförs Theatrum Oeconomicum intill torgets nordvästra sida. I 1600-talets 
stenbeläggning påträffades ett fragment av en runsten. Denna runsten (U 909) 
har varit försvunnen sedan 1732. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2689 1995 

Namn/plats 

Vänge 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

slipsten eller bryne av sandsten, bränd lera 

Beskrivning 

Inför en omläggning av väg 72 vid Vänge utfördes en utredning. Den 
planerade vägdragningen, som hade en längd av drygt 2 km, gick genom öppen 
åkermark i Vängeåns dalgång. Inga registrerade fornlämningar ligger inom 
sträckningen, men längs dalgångens sidor finns en omfattande 
fornlämningsmiljö med gravfält, skärvstenshögar och skålgropsförekomster. 
Vid besiktning av åkermarken påträffades skärvsten i ploglagret längs hela 
sträckan. Bränd lera och ett fragment av en slipsten eller bryne påträffades. 
Med utgångspunkt från detta kunde överplöjda boplatslämningar förväntas. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vänge 76:7 Uppsala Uppland Vänge 

Vänge 232:1 Uppsala Uppland Vänge 

Vänge 231:2 Uppsala Uppland Vänge 

Vänge 231:1 Uppsala Uppland Vänge 

Vänge 230:1 Uppsala Uppland Vänge 
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AIS Nr År 

2505 1995 

Namn/plats 

Arnö kyrka 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Sörmlands museum 

Ansvarig person 

Olof Hermelin 

Fornlämningskategori 

kyrka 

Datering, period 

medeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

En arkeologisk förundersökning har utförts inför planerade markarbeten i form 
av dränering intill grundmuren vid Arnö kyrka. Kyrkan har delar av ett äldre 
långhus, vilket daterats till 1200-tal. I samband med sökschakt kring kyrkans 
kor, ett polygonalt sådant daterat till 1400-talets slut, konstaterades en 
brandhorisont, vilken sannolikt härrör från branden 1574. Denna brandhorisont 
påträffades även inne i kyrkan, vid den södra korväggen i samband med 
borttagande av sandfyllning i korgolvet. Renoveringsarbetet i koret stoppades 
på denna nivå för att inte förlora eventuell arkeologisk information. 

I ett schakt påträffades en grav, vilken underlagrar både brandhorisonten och 
korets grundmur som är daterad till mitten av 1400-talet. Inga fynd framkom 
vid framrensning av graven. I ett schakt beläget på långhusets södra sida, intill 
koret påträffades rester av en äldre mur. På motsvarande sidan, dvs på korets 
norra sida iakttogs en i väggen utstickande tuktad gråsten. Ovan beskrivna 
murrester utgör sannolikt rester av en en äldre kyrkogårdsmur från en av 
kyrkans äldre faser. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Kungs-Husby 158:1 Uppsala Uppland Kungs-Husby 
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AIS Nr År 

2664 1995 

Namn/plats 

Graneberg, Tyresta 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Thomas Eriksson 

Fornlämningskategori 

boplats, stensättning, grav 

Datering, period 

romersk järnålder, vendeltid 

Fynd 

löpare, keramik, bränd lera, ben 

Beskrivning 

En slutundersökning utfördes i samband med utbyggnad av riksväg 55 mellan 
Örsundsbro och Litslena. Den västra delen av boplatsen, väster om den 
befintliga vägen, undersöktes 1994. Nu undersöktes en 170 m lång och 6–8 m 
bred sträcka öster om vägen. 

Den sydligaste änden låg i anslutning till tre stensättningsliknande bildningar 
(raä 267), men inga gravkonstruktioner framkom. Den norra delen av schaktet 
var mycket anläggningstät med rikligt med stolphål, kokgropar och härdar. 
Anläggningskoncentrationen ansluter väl till de koncentrationer som 
påträffades 1994. I mängden av stolphål kunde urskiljas den nordöstra änden 
av ett större långhus, som hade kraftiga stolphål. Huset var 7 m brett och i 
schaktet 13 m långt. Mittskeppet var mellan 1,5 och 2 m brett. Den sydvästra 
änden fortsatte in under den befintliga vägen. Möjligen fanns den sydvästra 
änden i den del som undersöktes 1994. I så fall har huset varit 44 m långt. 
Typologiskt kan huset föras till perioderna yngre romersk järnålder–vendeltid. 
Delar av ytterligare två treskeppiga hus påträffades. På grund av 
undersökningsschaktets ringa bredd kunde inga slutgiltiga husrekonstruktioner 
göras. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Litslena 598:1 Uppsala Uppland Litslena 

Litslena 267:1 Uppsala Uppland Litslena 
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AIS Nr År 

2723 1995 

Namn/plats 

Apallboda, Apalle 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Thomas Eriksson 

Fornlämningskategori 

bytomt, boplats, skålgropsförekomst, bebyggelselämning 

Datering, period 

äldre järnålder, nyare tid 

Fynd 

keramik (rödgods, porslin), ben, bränd lera 

Beskrivning 

Med anledning av en ny dragning av starkströmsledning gjordes en 
slutundersökning. På platserna för fyra nya kraftledningsstolpar togs 
undersökningsschakt upp. Undersökningarna utfördes i anslutning till tre 
fornlämningar, delundersökta inför bygget av järnvägssträckan Mälarbanan år 
1992. 

Intill en skålgropshäll belägen på en boplats från äldre järnålder (raä 329) 
grävdes ett schakt. Inga indikationer på fornlämningar framkom. 

På en boplats från äldre järnålder (raä 330) grävdes två schakt. I det ena 
framkom ett ca 0,01–0,05 m tjockt kulturlager med fynd av bränd lera samt 
obrända ben. 

På Högsta gamla bytomt (raä 280) togs en yta upp på berget för att spåra 
skålgropar och hällristningar. Några sådana framkom inte. I området finns 
dock flera hällristningslokaler. I undersökningsschaktets kant framkom en 
vägg till en syllstensgrund. Grunden är minst 7 x 8 m stor och kan troligtvis 
identifieras med en byggnad som fanns på platsen enligt kartor från 1870 och 
1872/73. En yta undersöktes i grunden. I rutan fanns ett upp till 0,3 m tjockt 
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kulturlager med fynd av bland annat yngre rödgods, porslin och ben. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Övergran 280:1 Uppsala Uppland Övergran 

Övergran 330:1 Uppsala Uppland Övergran 

Övergran 329:1 Uppsala Uppland Övergran 
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AIS Nr År 

2746 1995 

Namn/plats 

Dorkarby 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Jenny Holm 

Fornlämningskategori 

ej fornlämning 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av planerad bergtäkt med tillhörande upplagsplats gjordes en 
utredning i form av en specialinventering. Ingenting av antikvariskt intresse 
påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Tolfta 
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AIS Nr År 

2644 1995 

Namn/plats 

Gredelbyleden 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Jenny Holm, Kerstin Forslund 

Fornlämningskategori 

grav, gravfält, stensättning, flatmarksgrav 

Datering, period 

romersk järnålder 

Fynd 

brända ben 

Beskrivning 

På grund av flyttning av övergångsstället vid korsningen 
Forngravsvägen/Gredelbyleden gjordes en slutundersökning av en del av det s 
k Gredelbygravfältet, raä 11, med 22 runda, 1 rektangulär och 2 kvadratiska 
stensättningar samt 15 resta stenar. 

Det undersökta området bestod av ca 38 m2 vårdad mark. I schaktets utkant låg 
en rund stensättning, undersökt av G. Ekholm 1941–44. I schaktets västra del 
undersöktes en rund stensättning med mittsten. Inga fynd påträffades. 
Dessutom framkom en omarkerad grav med brända rengjorda ben i schaktets 
nordöstra del. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Knivsta 11:1 Uppsala Uppland Knivsta 
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AIS Nr År 

2643 1995 

Namn/plats 

väg 1045 Forsby–Torslöt 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Stockholm 

Ansvarig person 

Sofia Andersson 

Fornlämningskategori 

hög, stensträng, gränssten 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En arkeologisk utredning har genomförts med anledning av en ombyggnad av 
väg 1045. Vid specialinventeringen noterades ett boplatsläge samt ett par 
osäkra stensträngar. Vid utredningsgrävningen påträffades dock inget av 
antikvariskt intresse. Inom utredningsområdet finns sedan tidigare 
inventeringar en grav, två stensträngar samt ett gränsröse registrerade. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Knivsta 275:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 262:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 204:1 Uppsala Uppland Knivsta 
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AIS Nr År 

2774 1995 

Namn/plats 

Svartbäcksgatan 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager, bebyggelselämning 

Datering, period 

medeltid, nyare tid 

Fynd 

läderspill, skodelar, keramik (BII:1, BII:4, CI och CII), hantverksspill av ben, 
träföremål, slagg, lerklining 

Beskrivning 

Ledningsdragningar i Svartbäcksgatan, sträckan Skolgatan-St Olofsgatan, 
föranledde en arkeologisk slutundersökning. Arbetena utfördes i äldre 
ledningsschakt och det arkeologiska arbetet utgjordes av 
sektionsdokumentation. Sammanlagt dokumenterades 180 m av 
schaktväggarna. 

Svartbäcksgatan anlades som en av fyra huvudleder i den nya gatuplan som 
genomfördes i Uppsala vid 1600-talets mitt. Från tiden före gaturegleringen, 
från 1100-talet och fram till mitten av 1600-talet, framkom kulturlager och 
lämningar efter bland annat timrade byggnader och gränder. Den äldsta 
bebyggelsen tycks ha funnits närmast Fyrisån. Djurhår och rikliga mängder 
läderspill tyder på att garveriverksamhet bedrivits här. 

På regleringskartan från 1643 där både det planerade nya och det äldre 
gatunätet är utritade ser den nya Svartbäcksgatan ut att vara lagd över ett enda 
stort kvarter i stadens norra utkant. Det flertal lämningar efter gränder som 
framkom vid undersökningen visar antingen att alla gränder inte ritats ut på 
regleringskartan eller att de vid undersökningen påträffade gränderna 
försvunnit vid tiden för gaturegleringen. 
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Från tiden efter 1600-talets gatureglering syntes, förutom stenläggningar som 
troligen ingått i själva Svartbäcksgatans beläggning, ett stenfyllt 
dräneringsdike som var beläget längs med Linnéträdgården i kvarteret 
Örtedalen. Diket har troligen tillkommit vid 1600-talets mitt då Trädgården 
anlades eller då den 100 år senare rustades upp. På ett par ställen syntes även 
ihåliga stockar som sannolikt ingått i Olaus Rudbeck d ä:s 
vattenledningssystem från 1650-talet. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2771 1995 

Namn/plats 

Akademiska sjukhuset 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Johan Anund 

Fornlämningskategori 

stadslager, bebyggelselämning, tegelbrukslämning 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid 

Fynd 

formtegel, murtegel, felbrända och förslaggade tegel, taktegel av nunnetyp, 
ölhane av brons 

Beskrivning 

Av en tillfällighet upptäcktes äldre lämningar i ledningsschakt uppgrävda i 
samband med anläggning av vattentäkt på sjukhusområdet. Områdets 
fornlämningsstatus var vid undersökningstillfället oklar. Dock var sedan 1981 
en medeltida och efterreformatorisk industrilämning identifierad i området; 
franciskanerkonventets tegelbruk. Undersökningen 1995 inleddes med en 
antikvarisk kontroll av ca 240 löpmeter ledningsschakt, varefter tre 
delområden med observerade anläggningar och lager utvaldes för 
dokumentation. 

A1 är resterna av en högmedeltida tegel- och/eller kalkugn. Ugnens 
bränningskammare är ca 6 x 4 m stor och har varit tunnvälvd. Vid ena hörnet 
finns resterna av en mindre anläggningsdel som troligen har varit 
eldningskammare. Ugnen är byggd i tegel och har reparerats minst en gång. En 
liten del av golvet, hela långväggarna samt ugnens fyra hörn är bevarade. I 
väggarnas övre del var anfangen till valvet bevarade. De mittersta delarna av 
gavlarna genomgrävdes vid ledningsschaktningen. Då förstördes troligen också 
öppningen mellan eldnings- och bränningskamrarna. Anslutande avfalls- och 
kulturlager dokumenterades. Det var inte möjligt att avgöra om ugnen är en 
separat friliggande konstruktion eftersom långväggarnas utsidor inte 
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undersöktes. 

A2 är en minst 10 m lång/bred och ca 1,8 m djup ingrävning i ett av 
Uppsalaåsens lerlager. Anläggningen var fylld med felbrända tegel, förglasade 
tegel, hårt bränd natursten samt bränd pulverformig lera. Anläggningen tolkas 
som en lertäkt för tegelslagning med sekundär fyllning av avfall från 
tegelbruket. 

A3 är en grund eller stenansamling, bestående av större naturstenar i en 
nedgrävning. Denna anläggning har troligen samband med en sentida byggnad 
på platsen. 

En tegelugn, av större storlek och annan konstruktion än den ovan beskrivna 
och som delundersöktes 1981, ligger endast ca 20 m från 1995 års 
undersökningsområde. Tegelbruket som helhet kan via historiska källor 
identifieras som det bruk som anlades inför uppförandet av 
franciskanerklostret i Uppsala under 1240-talet. Det användes fram t o m 
slottsbygget under 1500- och 1600-talen. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2773 1995 

Namn/plats 

Akademiska sjukhuset 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV GAL 

Ansvarig person 

Johan Anund 

Fornlämningskategori 

stadslager, bebyggelselämning 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Delar av den stadsdel som nu utgör Akademiska sjukhusets område var under 
medeltiden och tidig efterreformatorisk tid ett industriområde för 
tegeltillverkning. Vid två tidigare tillfällen, 1981 och tidigare under 1995, har 
lämningar efter tegelbruket, ugnar och lertäkt, undersökts arkeologiskt. I 
samband med rivnings- och schaktningsarbeten utfördes nu 
schaktningskontroller och nivåmätningar i ett ca 5600 m² stort område. Vid 
den tidpunkt då byggarbetena resulterade i ett antikvariskt ärende var 
schaktningarna redan påbörjade. Detta innebar att lämplig planering av 
arkeologiska insatser inte kunde utföras. 

Målet för den arkeologiska insatsen blev tvådelat. Den redan påbörjade 
schaktningen skulle övervakas. Stratigrafiska observationer och dokumentation 
vid detta moment syftade till att ge information om äldre markanvändning 
under olika skeden och om fornlämningens bevarandegrad. I ett nordligare 
beläget, mindre område skulle en mer målinriktad arkeologisk insats utföras. 
De planerade insatserna var mycket begränsade i förhållande till 
markexploateringens omfattning. 

Vid schaktningsövervakningen påträffades inte några kulturlager eller 
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anläggningar tillkomna före 1800-talet. Den målinriktade undersökningen 
utfördes inte, eftersom även det område som hade valts ut för detta syfte 
befanns vara utschaktat i sen tid. Trots de problematiska omständigheterna har 
de två undersökningarna under 1995 resulterat i en större medvetenhet om 
områdets betydelse. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2775 1995 

Namn/plats 

kvarteret Domen 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av schaktningar för VA-ledningar i det s k ”Gamla Gillet” och 
inne på dess gård utfördes en slutundersökning i form av 
schaktningsövervakning. Schakten som drogs inne i byggnaden och längs 
husväggarna uppvisade inga ur arkeologisk synpunkt intressanta lämningar. 
Inne i huset grävdes schaktet endast ner till rustbädden, som bestod av tätt 
liggande fyrkantigt bilade stockar. Schaktet längs husväggarna drogs inom 
husets frischakt. 

Schakten inne på gården hade ett djup som motsvarande Gamla Gillets och det 
år 1972 rivna gårdshusets rustbäddar. Tre djupare hål för brunnar innehöll 0,75 
m tjocka kulturlager bestående av kulturjord, gödsel och träflis, som vilade på 
blålera. I ett av dessa schakt framkom en stenläggning. 

Sida 350 of 687 



 

 

   

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2706 1995 

Namn/plats 

Älvkarleö–länsgränsen 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

ej fornlämning 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En utredning föranleddes av utbyggnad av järnvägen Älvkarleö-Furuvik till 
dubbelspår med ny sträckning. Sträckningen gick enbart genom skogsmark, 
som delvis var vattensjuk. Inga tidigare kända förhistoriska fornlämningar 
fanns i järnvägssträckningen. Utredningen kom enbart att omfatta en 
byråinventering på grund av en ändring av planerna där ett annat 
sträckningsalternativ genom Skutskär valdes. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Älvkarleby 
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AIS Nr År 

2507 1995 

Namn/plats 

Mehedeby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg, Jenny Holm 

Fornlämningskategori 

boplats, lösfynd 

Datering, period 

vendeltid, vikingatid, tidigmedeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Inför utbyggnaden av Ostkustbanan, delsträckan Mehedeby utfördes en 
förundersökning vid några lokaler längs den aktuella järnvägssträckan. Vid 
passagen förbi Mehede gamla bytomt togs provschakt upp med grävmaskin. 
De anläggningar som framkom utgjordes till största delen av odlingsspår och 
bara ett fåtal anläggningar av boplatskaraktär påträffades. Två anläggningar 
kunde C14-dateras till vendeltid/vikingatid respektive tidig medeltid. Den 
undersökta ytan har därför antagligen uppodlats under yngre järnålder. 

I nära anslutning till detta område fanns en bebyggelselämning som 
undersöktes med provgropar. Lämningarna bör vara identiska med den 
backstuga som är markerad på en lagaskifteskarta från 1834. Bebyggelsen har 
bestått av ett fåtal mindre hus lagda utanför den äldre bytomten. 

Vid Mehedeby station har tidigare påträffats en yxa av skiffer. En 
undersökning med provrutor utfördes här i syfte att hitta eventuella lämningar 
efter en stenåldersboplats. Kraftiga fyllnadsmassor var påförda i området och 
några boplatslämningar påträffades inte. En kartering utfördes av de nio 
kolbottnar, en kolningsgrop och två kolarkojor som låg inom 
exploateringsområdet. 
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Raä Nr 

Tierp 74:1 

Tierp 75:1 

Tierp 76:1 

Tierp 77:1 

Tierp 78:1 

Älvkarleby 63:1 

Älvkarleby 64:1 

Älvkarleby 65:1 

Älvkarleby 66:1 

Län 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Landskap Socken 

Uppland Tierp 

Uppland Tierp 

Uppland Tierp 

Uppland Tierp 

Uppland Tierp 

Uppland Älvkarleby 

Uppland Älvkarleby 

Uppland Älvkarleby 

Uppland Älvkarleby 
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AIS Nr År 

2539 1995 

Namn/plats 

Björklinge-Lund 

Typ av undersökning 

fornvård 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Sverker Söderberg 

Fornlämningskategori 

skärvstenshög, runsten, stensättning 

Datering, period 

yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder, vikingatid 

Fynd 

Beskrivning 

Ärendet var ett fornvårdsarbete, förorsakat av skador på raä 11 och 13 efter 
markberedning och granplantering. Fornlämningarna inom raä 11 utgjordes av 
en skärvstenshög, runstenen U 1054 och två stensättningar. En av 
stensättningarna (raä l l :4) hade skadats av ett flertal fåror, varefter gran 
planterats i dessa. Anläggningen återställdes och sly och granplantor 
avlägsnades. En allmän slyröjning gjordes också av området, så att sambandet 
mellan anläggningarna blev tydligare. Raä 13, en skärvstenshög, hade också 
skadats och återställdes på motsvarande sätt. Hela området har 
fotodokumenterats före och efter åtgärderna. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Björklinge 11:1 Uppsala Uppland Björklinge 

Björklinge 13:1 Uppsala Uppland Björklinge 

Björklinge 15:1 Uppsala Uppland Björklinge 

Björklinge 11:2 Uppsala Uppland Björklinge 

Björklinge 11:3 Uppsala Uppland Björklinge 
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Björklinge 11:4 Uppsala Uppland Björklinge 
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AIS Nr År 

2639 1995 

Namn/plats 

Skörby 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Lars-Inge Larsson 

Fornlämningskategori 

grav 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En slutundersökning utfördes av en överodlad grav, påträffad år 1992 vid en 
utredning av utbyggnadsområdet Skörby Skog. Vid utredningen visade det sig 
att graven hade en diameter av ca 1 m och bestod av mörk sotig sand och en 
mindre stenpackning av 0,1–0,3 m stora stenar. Löst liggande brända ben 
tillvaratogs, men fler ben kvarlåg. Vid slutundersökningen undersöktes 
kvarvarande delar. Tunga maskiner, som hade körts över området, hade 
förstört graven ytterligare och endast en mörkfärgning, 0, 4 m stor och 0,05 m 
djup, fanns kvar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Kalmar 20:2 Uppsala Uppland Kalmar 
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AIS Nr År 

2611 1995 

Namn/plats 

E4 Fullerö-Läby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Lars-Inge Larsson 

Fornlämningskategori 

boplats, grav, skärvstenshög, hägnad, plats för lösfynd 

Datering, period 

bronsålder, äldre järnålder, senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Förundersökningen gjordes med anledning av den planerade vägen E4 mellan 
Uppsala och Mehedeby, delsträcka 2. Sträckan var uppdelad i tre avsnitt varav 
det aktuella var det nordligaste och omfattade delen mellan Labbo och Läby. 
Förundersökningen berörde sju lokaler inom en ca 1,2 mil lång sträcka. Den 
sydligaste lokalen utgjordes av en fyndplats för en skafthålsyxa (raä 361, 
Tensta sn). Inga spår av boplatser eller gravar påträffades här. 

Vid Onslunda gick vägsträckningen i den västra sidan av ett större 
fornlämningsområde som ligger längs kanten av Tenstaslätten. I områdets 
södra del, i anslutning till raä 111, 115, 177, och 178 (Tensta sn) påträffades 
gravar och boplatslämningar i åkermarken. Dateringen spände mellan 
senneolitikum och senmedeltid. 

I norra delen av Onslundaområdet påträffades boplatslämningar med 
välbevarade kulturlager i anslutning till skärvstenshögen raä 328 (Tensta sn). 
Daterade kolprov samt fynd av en miniatyryxa av skiffer i period II-stil tyder 
på att boplatsen har sin tyngdpunkt i äldre bronsålder eller bronsålderns mitt. 

Längre norrut vid Fasma förundersöktes en plats med boplatsindikationer i 
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anslutning till raä 3 och 4 (Viksta sn). Här påträffades rester av hägnader. 
Öster om Sommaränge påträffades ett välbevarat boplatsområde, bl a med 
lämningar av ett eller flera långhus, intill stensättningarna raä 141 (Viksta sn). 
Datering yngre romersk järnålder eller folkvandringstid. 

I ett högre beläget skogsområde gjordes en förundersökning intill raä 211 
(Viksta sn). Omgivningarna utgjordes av en utpräglad bronsåldersmiljö med 
exponerade rösen, skiftande typer av stensättningar och ett mindre antal 
skärvstenshögar. Inklusive raä 211 konstaterades femton gravar och tre 
skärvstenshögar inom förundersökningsområdet. Dessutom fanns en rest sten, 
en terrass samt en hålväg. Området karakteriserades av en ganska jämnt spridd 
förekomst av olika typer av bronsåldersgravar. En mindre yta med 
boplatsrester påträffades vid sidan av gravarna. Ett 14C-prov från ett stolphål 
gav en datering till äldre bronsålder. De fornlämningar som förekom inom 
förundersökningsområdet bör utgöra en del av någon form av centralplats från 
bronsåldern. En brunn och en husgrund hör till en äldre torpbebyggelse. 

Vid Älby påträffades en mindre boplatsyta i angränsning till stensättningarna 
raä 73 (Vendels sn). Boplatsen ligger vid sidan av den senare bebyggelsen och 
har antagligen haft ett utkantsläge även i förhistorisk tid. Ett 14C-prov gav en 
sentida datering, men anläggningar och keramik visar att boplatsen är 
förhistorisk. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tensta 361:1 Uppsala Uppland Tensta 

Tensta 111:1 Uppsala Uppland Tensta 

Tensta 115:1 Uppsala Uppland Tensta 

Tensta 177:1 Uppsala Uppland Tensta 

Tensta 178:1 Uppsala Uppland Tensta 

Tensta 328:1 Uppsala Uppland Tensta 

Viksta 3:1 Uppsala Uppland Viksta 

Viksta 4:1 Uppsala Uppland Viksta 

Viksta 141:1 Uppsala Uppland Viksta 

Viksta 211:1 Uppsala Uppland Viksta 

Vendel 73:1 Uppsala Uppland Vendel 
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AIS Nr År 

2776 1995 

Namn/plats 

Trädgårdsgatan och Riddartorget 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Karin Pettersson, Johan Anund 

Fornlämningskategori 

stadslager, bebyggelselämning, kapell 

Datering, period 

medeltid, nyare tid 

Fynd 

handsmidd järnspik, bearbetad detalj i kalksten, keramik (rödgods BII:4), tegel 
m.m. 

Beskrivning 

I samband med schaktningar för omläggning av VA-ledningar på 
Trädgårdsgatan och Riddartorget utfördes en slutundersökning. I huvudsak 
följdes redan befintliga schakt. Dessa gjordes dock i regel bredare och i vissa 
fall djupare än de äldre. Kulturlagertjockleken varierade mellan 2 och 2,5 m. 

Förutom den förväntade undermarksruinen efter S:t Eriks kapell påträffades en 
stengrund där Trädgårdsgatan och Riddartorget möts. Muren var en dryg meter 
bred och i sitt bevarade skick ca 1 m hög. Den var gjord i skalmursteknik. 
Själva murlivet bestod av huggen, tuktad granit och fyllningen utgjordes av 
natursten. Stenarna var sammanfogade med kalkbruk. Byggnaden fortsatte 
snett in under Oxenstiernska huset (nuvarande Juridikum) som byggdes 
omkring 1650. Husgrunden undersöktes endast inom schaktområdet, där den 
också togs bort. 

I det sydligaste schaktet på Trädgårdsgatan intill korsningen med 
Drottninggatan påträffades lämningar efter ytterligare ett hus, bland annat en 
tränivå i sektionen vilken tolkades som ett golv. Under den nuvarande 
gatunivån fanns flera äldre gatunivåer. De hade samma riktning som den 
nuvarande gatusträckningen och hade en sammanlagd tjocklek av ca 2–2,5 m. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2777 1995 

Namn/plats 

Sköldmögatan 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

skärvstenshög, boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En förundersökning i form av schaktningsövervakning utfördes med anledning 
av schaktningar för vatten och avlopp inom ett villaområde sydost om 
Kungshögarna. Under förhistorisk tid har inom området funnits både gravfält 
och boplatsområden och under historisk tid har här funnits gårdar. 

Schaktet var 70 m långt och 1 m brett och gick i tomtmark. Under gräsmatta 
och matjord framkom ett åkermarkslager som funnits före villabebyggelsen. 
Centralt i schaktet påträffades direkt under grässvålen skärvsten uppblandat 
med recent material. Därunder vidtog steril mark. Förmodligen utgör 
skärvstenen rester av raä 120, som enligt fornminnesregistret är borttagen. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 120:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2605 1995, 1996 

Namn/plats 

Upplands flygflottilj 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Kajsa Häringe 

Fornlämningskategori 

gravfält, grav, boplatsindikation, bytomt 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En utredning utfördes för att ge förslag till skyddsområden för tidigare 
registrerade och nyupptäckta fornlämningar vid framtida byggnationer. 
Utredningsområdet består till största delen av uppodlad mark. 

Inom flygflottiljen finns ett flertal gravfält och ensamliggande gravar, både 
högar och stensättningar (raä 220, 221, 222, 224, 251, 255). Vid en tidigare 
utredning i samband med ett planerat vägbygge och vid den aktuella 
utredningen påträffades kol, sot och skärvsten inom två områden i anslutning 
till Fyrisån, vilket indikerar överplöjda boplatser. 

Dagens bebyggelse är koncentrerad till Bärby bytomt. De rester som i dag 
finns bevarade är ett dragontorp och en större träbyggnad. Bytomtsläget finns 
med på det äldre kartmaterialet från 1700-talet. Ytterligare ett bytomtsläge, 
Gökulla (raä 275), finns inom flottiljen enligt kartmaterial från 1640. Av denna 
lämning finns inga rester. 

Omedelbart norr om flottiljens område finns gravar, boplatsindikationer och 
bytomter. Dessa fornlämningar med tillhörande skyddsområde är också 
intressanta vid framtida byggnationer. 
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Raä Nr 

Uppsala 251:1 

Uppsala 253:1 

Uppsala 254:1 

Uppsala 224:1 

Uppsala 275:1 

Uppsala 255:1 

Uppsala 220:1 

Uppsala 219:1 

Uppsala 221:1 

Uppsala 222:1 

Län 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Landskap Socken 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 

Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2549 1995, 1996 

Namn/plats 

Håga, Håga by 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk utredning inom fastigheten väster om Håga by, föranledde av 
planerad nybyggnation och komplettering av befintlig bebyggelse i och kring 
Håga vårdhem. 
Utredningen syftade till att klargöra omfattningen av fornlämningar inför 
fortsatt planläggande. Området var närmare 30 hektar stort och utgjordes av ca 
30 % odlad mark medan resten var bebyggelse och skogbeväxta hällmarker. 
Inom utredningsområdet fanns 12 skärvstenshögar. 

Vid utredningen framkom på två skilda platser (i väster och öster) 
boplatslämningar i form av anläggningar och kulturlager. Vid bägge platserna 
finns rumslig anknytning till skärvstenshögar. Vid den västra platsen 
påträffades även två röjda ytor. 
Resultatet av utredningen visade att det planerade utbyggnadsområdet berör 
delar av ett större fornlämningsområde med boplatslämningar, skärvstenshögar 
och röjda ytor. Fortsatta arkeologiska undersökningar kommer att krävas vid 
en utbyggnad av hela eller delar av området. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 367:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2734 1996 

Namn/plats 

Frebro-Mehedeby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Lars-Inge Larsson 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

yngre bronsålder, äldre järnålder, vendeltid 

Fynd 

keramik, ben, bränd lera, tegel 

Beskrivning 

Förundersökningen berörde fem lokaler (146-149, 151) som i samband med en 
tidigare utredning utpekats som fornlämningsområden. 
Förundersökningsområdet per lokal omfattade 100 m bredd i motorvägens 
sträckning, 50 m bredd för anslutande och korsande vägar samt den enskilda 
lokalens utsträckning i den planerade vägens längdriktning. Huvudsaklig 
arbetsmetod var sökschaktsgrävning med grävmaskin. 

Lokal 146 är ett stort och komplext fornlämningsområde bestående av ett stort 
antal fossila åkrar, kolningslämningar, bebyggelselämningar, gravar och 
boplatser. Kartering och förundersökning har frambringat två boplatsytor från 
förhistorisk tid, tretton bebyggelselämningar från historisk tid och tio fossila 
åkrar med röjningsrösen från andra hälften av 1800-talet. Mellan Vallbytorp 
och Vallby bytomt framkom en omfattande boplats med lång kronologisk 
kontinuitet. I ett av flera sannolika husområden framkom en märklig och 
mycket stor huskonstruktion daterad till romersk järnålder. I 
undersökningsområdets norra del framkom ytterligare en boplatsyta rumsligt 
separerad från den föregående, väsentligt mindre och med sannolik koppling 
till den nedre av Vallbys två bytomter. Boplatserna är preliminärt daterade till 
perioden sen bronsålder-vendeltid men fyndmaterial tyder även på neolitiska 
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lämningar. De fossila åkrarna koncentrerar sig främst till Vallbytorp där de 
tillsammans med bebyggelselämningarna bildar en välbevarad 1800-talsmiljö. 

Lokal 147 ligger nära den registrerade fornlämningen Trindkullen, en 
skärvstenshög (raä 209). Ett stort område med kulturlager framkom här, 0,05-
0,2 m tjockt, tämligen fyndtomt med fragment av ben, bränd lera och keramik. 
En härd påträffades, daterad till romersk järnålder. Kulturlagret har tolkats 
som utkastat avfall från en längre åt nordöst belägen boplats. Strax norr om 
kulturlagret påträffades troliga rester av en äldre brukningsväg i form av 
omrörda partier med sten, grus och kulturjord med inslag av tegel och yngre 
rödgods. 

Lokalerna 148 och 149 utgörs av två intilliggande områden med 
boplatsindikationer, och i undersökningsområdets östra del framkom ett antal 
boplatsanläggningar inom ett ca 400 m långt område. 14C-dateringar och 
keramik visar att boplatsen nyttjats under bronsålder och förmodligen äldsta 
järnålder. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tierp 232:1 Uppsala Uppland Tierp 

Tierp 458 Uppsala Uppland Tierp 

Tierp 233:1 Uppsala Uppland Tierp 

Tierp 235:1 Uppsala Uppland Tierp 

Tierp 236:1 Uppsala Uppland Tierp 

Sida 369 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

        
            

             
             

              
            

         
         

     

 

 

   

AIS Nr År 

2551 1996 

Namn/plats 

Håga 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Håkan Aspeborg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

folkvandringstid, vendeltid 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar i åkermark med anledning 
av planerad husbyggnation i Håga by. Inom den aktuella ytan grävdes 11 
schakt. I dessa framkom två härdar, två stolphål och ett kulturlager. Provstick i 
kulturlagret visade att detta var ca 0,25 m tjockt. I detta observerades spjälkad 
keramik, bränd lera, sot, kol och skärvsten. Ett kolprov från en av härdarna har 
C14-daterats till 440-620 e Kr (kalibrerad ålder, 1 sigma). Dateringen till trots 
kan boplatslämningarna till större del härröra från tidigare perioder. 
Undersökningsområdets närhet till Hågahögen - inom ett av Mälardalens 
förnämsta bronspålderskomplex - talar för detta. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 550:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2552 1996 

Namn/plats 

Håga 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Håkan Aspeborg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

folkvandringstid, vendeltid 

Fynd 

keramik, bränd lera 

Beskrivning 

Med anledning av planerad husbyggnation utfördes en förundersökning av 
boplatslämningar i åkermark, påträffade vid en utredning föregående år. Inom 
den aktuella ytan grävdes elva schakt. I dessa framkom två härdar, två stolphål 
och ett kulturlager. Provstick i kulturlagret visade att detta var ca 0,25 m 
tjockt. I kulturlagret observerades keramik, bränd lera, sot, kol och skärvsten. 
Kolprov från en härd har daterats till 1525 BP, kalibrerad ålder 440-620 e Kr. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 550:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2509 1996 

Namn/plats 

Enbacken, Vaksala, Vaskesta, Brillinge 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

gravfält, grav, boplats 

Datering, period 

yngre bronsålder, äldre järnålder, vikingatid, nyare tid 

Fynd 

slagg, bränd lera, järnkniv, järnföremål, keramik (äldre järnålder samt A och 
BII:4), tegel, kritpipa, flintavslag, underliggare till handkvarn, överliggare till 
handkvarn, bryne, glättsten, löpare, slipade stenar, djurben, keramik, 
kvartsavslag 

Beskrivning 

Arkeologiska förundersökningar föranledda av planerad ny sträckning av ny 
väg E4 Uppsala-Mehedeby, delobjekt 1 mellan Uppsala och Fullerö. Delobjekt 
har indelats i tre delar och denna slutanmälan gäller den mellersta delen, Årsta-
Gamla Uppsala. Nio fornlämningslokaler berördes: lokal 14 - gravfält (raä 89) 
och boplatsindikationer, 15 - boplatsindikationer, 16 - boplatsindikationer, 17 -
bytomt, plats för gravar (raä 284) och boplatsindikationer, 19 -
boplatsindikationer, 21 - boplatsindikationer, 24 - boplats, 25 - gravhög (raä 
115) och lokal 27 - boplats (raä 130-132). Vid förundersökningarna kunde ett 
flertal fornlämningar avgränsas och karaktäriseras inom undersökningsområdet. 

Lokal 14: Här kunde det konstateras att boplatslämningar bortodlats. Deras 
ursprungliga omfattning och karaktär har inte gått att avgöra men har troligen 
inte varit av betydande omfattning. Inom Enbackens gårdstomt har vid 
upprepade tillfällen påträffats gravar (raä 89) och med stor sannolikhet finns 
ytterligare gravar kvar inom tomten. 

Lokal 15: Ett trettiotal boplatsanläggningar påträffades där flertalet 
anläggningar var tunna och otydliga nedgrävningar vars funktion inte var 
möjlig att närmare avgöra. Boplatsen tolkas som en perifert belägen och 
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extensivt utnyttjad boplatsyta med datering folkvandringstid. 

Lokal 16: Ett mindre antal boplatsanläggningar påträffades med datering till 
yngre bronsålder inom en begränsad yta. Boplatsytan tolkas antingen som del 
av en boplats med huvudsaklig utbredning utanför undersökningsområdet eller 
som en tillfällig aktivitet eller att ytterligare anläggningar försvunnit genom 
odling. 

Lokal 17: Vid Vaskesta påträffades en husgrund, ett vattenhål och en 
avfallsgrop som tolkas som samtida och hörande 1600/ 1700-tal samt ett större 
antal fynd efter förhistorisk bosättning. Lösfynden tyder på att en förhistorisk 
boplats odlats bort eller ligger direkt utanför undersökningsområdet. Vid 
Brillinge framkom ett större antal lösfynd av förhistorisk karaktär vid platsen 
för raä 284; inga ytterligare gravar kunde dock påvisas. I höjd med Brillinge by 
framkom ett 30-tal boplatsanläggningar med datering till förromersk respektive 
romersk järnålder. Boplatsytan hyser av allt att döma flera huskonstruktioner. 

Lokal 19/21: För lokal 19 kunde fornlämning inte konstateras inom 
undersökningsområde men ytterligare förundersökning kommer att ske vid 
senare tillfälle. Vid lokal 21 fanns boplatsanläggningar med ringa utbredning 
och antal och vars karaktär tyder på en extensiv boplatsyta. 

Lokal 24/25: Femton boplatsanläggningar påträffades vid lokal 24, vars 
rumsliga fördelning visar en uppdelning av boplatsen i två samtida men 
funktionellt olika ytor. Den södra och större ytan tolkas som aktivitetsyta för 
specialiserad verksamhet, den mindre i norr ses som en del av boplatsens 
centrala bebyggelseyta. Bägge har dateras till förromersk/romersk järnålder. 
Vid lokal 25 påträffades inga ytterligare gravar. 

Lokal 27: Ett 60-tal boplatsanläggningar påträffades inom ett större område av 
lokal 27. Anläggningarna representerar utifrån rumslig fördelning och 
förekommande anläggningstyper en central del av en större boplats med 
fortsättning i väster. Tre anläggningsintensiva ytor kunde urskiljas, som 
hypotetiskt kan motsvara samtida - romersk järnålder - gårdslägen med flera 
hus. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 89:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Vaksala 284:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 284:2 Uppsala Uppland Vaksala 

Uppsala 115:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 130:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 131:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 132:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2540 1996 

Namn/plats 

Rossla 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Martin Skjöldebrand 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk utredning invid raä 110, Björklinge socken, Uppland. Orsaken 
härtill var en planerad utvidgning av pågående grustäkt. Kartstudierna 
påvisade inte några antikvariskt intressanta områden. Fältinventeringen 
resulterade i att två områden av intresse kunde indikeras. Dels ett möjligt 
boplatsläge norr om och invid en mindre förhistorisk vik (område A) och dels 
ett område som möjligen kan rymma gravar (område B). 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Björklinge 110:1 Uppsala Uppland Björklinge 
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AIS Nr År 

2781 1996 

Namn/plats 

Domkyrkoplan, Fjärdingen 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Johan Anund 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Vid ledningsbyten söder om Domtrapphuset nordöst om Domkyrkan 
undersöktes schaktväggar och schaktbotten. De enda påträffade äldre 
lämningarna var tre tunna lager av tegelkrossinblandad sand i ett ca 1,5 m brett 
parti av schaktet. Lagren härrör antagligen från byggnation eller rivning av 
tegelhus på Domkyrkoplan. Lämningarnas ålder är oklar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2536 1996 

Namn/plats 

Almungeberg, Grönlunds golfbana 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Johan Åstrand 

Fornlämningskategori 

odlingslämning, odlingsröse 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En förundersökning utfördes i ett tidigare specialinventerat område med 
odlingslämningar inom Grönlunds golfbana. Inom en 80x50 m stor yta fanns 
17 odlingsrösen och terrassliknande ytor. Några odlingar finns inte markerade i 
området på lagaskifteskartan från 1881. Vid förundersökningen togs schakt 
upp med grävmaskin i ytorna mellan odlingsrösena och ett av odlingsrösena 
undersöktes noggrannare. Man kunde konstatera att de terrassliknande ytorna 
var naturliga men att de hade utnyttjats på så sätt att de hade stenröjts och 
använts för odling eller bete. Någon tydlig odlingshorisont kunde inte 
urskiljas. Vid en jämförelse med andra odlingsrösen i omgivningen gav de nu 
undersökta ett ålderdomligt intryck eftersom de var låga och kraftigt 
övertorvade. Någon datering av lämningarna gick dock ej att få. De bör utgöra 
rester efter en odling med hack- eller årderbruk eller möjligen efter röjning för 
hagmark. 

(troligen avses Almunge 192:2) 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Almunge 192:2 Uppsala Uppland Almunge 
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AIS Nr År 

2727 1996 

Namn/plats 

Tegelsmoraberg 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Jenny Holm 

Fornlämningskategori 

kolbotten, kolarkoja 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

På grund av planerad bergtäkt gjordes en utredning i form av en 
specialinventering. En kolbotten och en kolarkoja påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tegelsmora 39:1 Uppsala Uppland Tegelsmora 

Tegelsmora 39:2 Uppsala Uppland Tegelsmora 
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AIS Nr År 

2778 1996 

Namn/plats 

Svartbäcksgatan 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ronnie Carlsson 

Fornlämningskategori 

stadslager, bebyggelselämning, bro 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

järnföremål, keramik (BII:4, fajans), enstaka kritpipskaft, provrörsliknande 
flaska innehållande växtpreparat m m. 

Beskrivning 

Med anledning av ledningsomläggningar i Svartbäcksgatan, sträckan 
Skolgatan-Råbyvägen, utfördes en arkeologisk utredning. Arbetet innebar 
främst sektionsdokumentation samt i tidigare orörda markpartier av 
schaktningsövervakning och viss plandokumentation. 

I området norr om Svartbäcken (som idag flyter i en kulvert under gatan), ca 
70 m norr om Skolgatan, påträffades tunna kulturlager och grusskikt som 
förmodligen kan knytas till utfartsvägen från Uppsala. På ett par ställen fanns 
diken som grävts om åtskilliga gånger. Ett av dessa hade varit ca 2 m brett och 
har förmodligen haft kraftiga hägnader längs båda kanterna. Detta dike är 
troligen en ägogräns som finns markerad på Hoffstedts karta från 1702. 

I schaktet direkt söder om vattendraget Svartbäcken hittades en kallmurad 
stenkonstruktion som tolkades som ett brofäste. En påle för det fundament som 
fanns under brofästet dendrodaterades till vintern 1760-61. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2602 1996 

Namn/plats 

Noppsgärde 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Anders Biwall, Mats Eriksson 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

yngre bronsålder, järnålder, tidigmedeltid 

Fynd 

keramik, brända och obrända ben 

Beskrivning 

Med anledning av den nya sträckningen av riksväg 55 genomfördes en 
kompletterande undersökning av raä 99, Fröslunda sn, varvid stolphål, härdar 
och nedgrävningar påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Fröslunda 99:1 Uppsala Uppland Fröslunda 
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AIS Nr År 

2745 1996 

Namn/plats 

Rocknö 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Jenny Holm, Kajsa Häringe Frisberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

mellanneolitikum 

Fynd 

Beskrivning 

På grund av planerad nydragning av väg E4 genom Norduppland gjordes en 
förundersökning av en gropkeramisk boplats i skogen mellan Mehedeby och 
Strömsberg. Boplatsen är en av tre gropkeramiska boplatser som upptäcktes 
vid en utredning år 1995. Platsen utgörs av ett markberett hygge och är 
följaktligen skadad. Vid förundersökningen konstaterades att boplatsen inte 
skulle beröras av vägbygget. 

(raä nr ej angivna, eventuellt saknas raä nr) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Tolfta 
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AIS Nr År 

2586 1996 

Namn/plats 

Gånsta 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Leif Karlenby 

Fornlämningskategori 

inga fornlämningar påträffades 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Undersökningen gjordes kring raä 326 för att undersöka om det fanns 
anläggningar i området kring fornlämningen. Tre schakt grävdes, inga 
fornlämningar påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Litslena 326:1 Uppsala Uppland Litslena 
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AIS Nr År 

2603 1996 

Namn/plats 

Hummeltorp, Kvek 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Anders Biwall, Mats Eriksson 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

bränd lera 

Beskrivning 

En förundersökning genomfördes med anledning av en planerad ny enskild 
väg, där ett 150 m långt schakt dragits i den planerade vägsträckningen. 
Området utgjordes av åkermark med en platå och en svag sydsluttning. I 
undersökningsschaktet påträffades fyra anläggningar av förhistorisk karaktär, 
två stolphål, en härd och en nedgrävning. I ploglagret observerades bränd lera 
och skärvsten. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Fröslunda 106:1 Uppsala Uppland Fröslunda 
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AIS Nr År 

2604 1996 

Namn/plats 

Kvek 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Mats Eriksson 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

bränd lera 

Beskrivning 

Med anledning av en planerad enskild väg och riksväg 55 har en utredning i 
form av en specialinventering gjorts. Området utgjordes av åkermark med en 
platå och en svag sydsluttning. Enstaka skärvstenar påträffades i sluttningen 
och mängden skärvsten ökade markant på platån. I ploglagret observerades 
bränd lera och skärvsten. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Fröslunda 106:1 Uppsala Uppland Fröslunda 
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AIS Nr År 

2780 1996 

Namn/plats 

E4 genom Danmark och Vaksala socknar 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Håkan Aspeborg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid 

Fynd 

brända och obrända ben, bränd lera, löpare, keramik 

Beskrivning 

Förundersökningar utfördes för en planerad ny dragning av väg E4 mellan 
Uppsala och Mehedeby. En delsträcka i tre förundersökningsavsnitt omfattade 
den sydligaste delen som berör motorvägens passage öster om Uppsala mellan 
Danmarksby vid nuvarande motorvägen och byarna Stångby/Rörby belägna 
sydöst om stadsbebyggelsen i Årsta. Vägsträckningen går i detta avsnitt genom 
den östra delen av Uppsalaslätten som utgörs av ett fullåkerslandskap med 
inslag av moränbackar. 

Lokal 1 (Danmark 153:1, Danmark 153:2): Väster om Danmarksby påträffades 
en mindre boplatsyta intill nuvarande motorväg. Av ett femtontal anläggningar 
som framkom utgjordes huvuddelen av stolphål som bör höra till 
huskonstruktioner. Några stolphål hade en diameter av 1 m och en kraftig 
stenskoning. Boplatsen ligger på en nivå av 15 m ö h och är orienterad mot 
Sävjaåns dalgång. 

Fynd: Obrända ben, bränd lera. 
Datering: romersk järnålder–folkvandringstid. 

Lokal 3 (Danmark 161:1, Danmark 161:2): Intill en skogsdunge nordväst om 

Sida 387 of 687 



         
          

             
    

 
  

         
          

         
           

        
          

  

  
  

          
         

        
          

           
   

 
   

            
       

   
 

          
           

      

 
 

           
       

      

 
 

          
       

   

Danmarksby påträffades en mindre boplatsyta med tretton anläggningar. Dessa 
utgjordes främst av härdar men även några stolphål framkom. Anläggningarna 
påträffades i undersökningsområdets östra del och bör vara en del av en större 
boplats med centrum utanför vägområdet. 

Fynd: Löpare. 
Datering: Romersk järnålder. 

Lokal 5 (Danmark 162:1): Lokalen utgjordes av en vidsträckt 
boplatsindikation i ett område där gränserna mellan byarna Danmark, Kumla 
och Villinge möts. Vid förundersökningen påträffades främst enstaka spridda 
härdar och mindre stolphål. En mindre koncentration av stolphål påträffades i 
förundersökningsområdets västra kant. Med undantag för de sistnämnda 
anläggningarna bör lämningarna inte representera någon boplats utan vara spår 
av andra aktiviteter. 

Fynd: Brända ben. 
Datering: Romersk järnålder–folkvandringstid. 

Lokal 6 (Danmark 163:1, Danmark 164:1): Öster om Kumla Övergård 
förundersöktes ett område med boplatsindikationer och gravar. Två områden 
med härdar påträffades i förundersökningsområdets västra del, 14C-daterade 
till yngre bronsålder respektive romersk järnålder. Antagligen utgör de förra 
lämningar efter ett utnyttjande av maritima resurser medan de senare utgör 
utkanten av en boplats. 

Fynd: Löpare. 
Datering: Yngre bronsålder–romersk järnålder. 

Lokal 9: En mindre yta undersöktes intill platsen för tidigare undersökta gravar 
(raä 126 Danmarks socken). Ingen fornlämning påträffades. 

Fynd: -
Datering: -

Lokal 10: Lokalen utgjordes av ett område med boplatsindikationer i 
anslutning till gravfälten raä 126 och 150 Danmarks socken. Området var 
skadat av lertäkt och ingen fornlämning påträffades. 

Fynd: -
Datering: -

Lokal 11: En mindre del av boplatsindikationen berördes av vägområdet. Inga 
boplatslämningar påträffades vid förundersökningen. Ett fragment av 
förhistorisk keramik framkom i ett sentida dike. 

Fynd: Keramik. 
Datering: -

Lokal 13 (Vaksala 301:1): Lokalen utgjordes av ett sammanhängande område 
med boplatsindikationer mellan byarna Rörby och Stångby. 
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Förundersökningen visade att en mindre boplatsyta fanns bevarad i lokalens 
norra del. Här fanns ett antal härdar och stolphål bevarade. En härd har 14C-
daterats till yngre bronsålder. Inom den övriga delen av lokalen påträffades 
enbart spridda anläggningar. En härd 14C-daterades till romersk järnålder. 
Plogdjupet var bitvis upp till 0,5 m djupt och boplatslämningarna bör ha varit 
utsatta för en omfattande bortodling. 

Fynd: Bränd lera, keramik, obrända ben. 
Datering: Yngre bronsålder–romersk järnålder. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Danmark 153:1 Uppsala Uppland Danmark 

Danmark 153:2 Uppsala Uppland Danmark 

Danmark 161:1 Uppsala Uppland Danmark 

Danmark 161:2 Uppsala Uppland Danmark 

Danmark 162:1 Uppsala Uppland Danmark 

Danmark 163:1 Uppsala Uppland Danmark 

Danmark 164:1 Uppsala Uppland Danmark 

Danmark 126:1 Uppsala Uppland Danmark 

Vaksala 301:1 Uppsala Uppland Vaksala 
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AIS Nr År 

2682 1996 

Namn/plats 

Vendel-Stav, Listebo 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Arkeologikonsult 

Ansvarig person 

Jan Apel 

Fornlämningskategori 

bebyggelselämning, kulturlager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

oglaserad och glaserad rödgodskeramik, knivbryne i skiffer 

Beskrivning 

Inför ett vägbygge gjordes en förundersökning. Bebyggelselämningar och 
kulturlager från nyare tid påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vendel 265:1 Uppsala Uppland Vendel 
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AIS Nr År 

2705 1996 

Namn/plats 

Älvkarleö-Skutskär 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg, Jenny Holm 

Fornlämningskategori 

kolbotten, torplämning 

Beskrivning 

En utredning föranleddes av utbyggnad av järnvägen Älvkarleö-Furuvik till 
dubbelspår med delvis ny sträckning. I barrskogsområdet i den södra delen 
påträffades lämningar av träkolsframställning i form av fyra kolbottnar. Dessa 
kan kopplas till järnbruken i Älvkarleö och Harnäs. Utanför Skutskärs 
samhälle påträffades bebyggelselämningar invid torpet Bultebo. Dessa bestod 
av flera husgrunder och en källargrop. Torpet har av kartmaterial att döma 
troligen tillkommit under sent 1700-tal eller 1800-talets första hälft. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Älvkarleby 207 Uppsala Uppland Älvkarleby 

Älvkarleby 210 Uppsala Uppland Älvkarleby 

Älvkarleby 209 Uppsala Uppland Älvkarleby 

Älvkarleby 207 Uppsala Uppland Älvkarleby 

Älvkarleby 205 Uppsala Uppland Älvkarleby 

Älvkarleby 202 Uppsala Uppland Älvkarleby 
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Datering, period 

nyare tid 

Fynd 



 

 

   

Älvkarleby 203 Uppsala Uppland Älvkarleby 

Älvkarleby 204 Uppsala Uppland Älvkarleby 

Sida 392 of 687 



 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

       
 

       
      

         
   

          
           

         
            

             
     

   

AIS Nr År 

2779 1996 

Namn/plats 

Svartbäcksgatan 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ronnie Carlsson, Linda Qviström 

Fornlämningskategori 

stadslager, bebyggelselämning 

Datering, period 

senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

keramik (BII:4, fajans), frontsnörsko, läderspill, textilier, kritpipor, 
fönsterglas, rumpkakel 

Beskrivning 

Med anledning av ledningsomläggningar i Svartbäcksgatan, sträckan 
Skolgatan-Råbyvägen, utfördes en arkeologisk förundersökning. Arbetet 
innebar främst sektionsdokumentation samt i tidigare orörda markpartier av 
schaktningsövervakning och viss plandokumentation. 

Vid undersökningen framkom kulturlager från hög- och senmedeltid fram till 
1800-tal. De kulturlager som kunde dateras till medeltid hade karaktär av 
tjocka avfallslager. Byggnadslämningar från 1600- och troligen fram till 1800-
tal hittades. Vid läget för Svartbäckstullen som var i funktion från 1600-talets 
mitt och fram till 1811 fanns en kraftig nedgrävd bilad stolpe som möjligen 
kan ha ingått i själva tullporten. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2601 1996 

Namn/plats 

väg E55 Varsta-Snytvreten 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Thomas Eriksson, Anders Biwall 

Fornlämningskategori 

grav, hög, stensättning, boplatsläge 

Datering, period 

bronsålder, järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av planerad bergtäkt i ett höglänt område mellan Fröslunda 
kyrka och Örsundsbro gjordes en utredning i form av en specialinventering. I 
området var tidigare en ensamliggande hög (raä 60) känd. Dessutom hade en 
stensättning (raä 100:A1) undersökts tidigare utanför utredningsområdets 
sydvästra hörn. 

Vid inventeringen visade det sig att den kända högen omgavs av två mindre 
runda stensättningar. På en naturlig, stenfri terrass i en stenig sydsluttning 
påträffades ett boplatsläge. Nivån över havet gav förutsättningar för en mindre 
boplats från exempelvis yngre stenålder. Provstick med en geosond gav dock 
inga klara boplatsindikationer. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Fröslunda 60:1 Uppsala Uppland Fröslunda 

Fröslunda 100:1 Uppsala Uppland Fröslunda 
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AIS Nr År 

2612 1996 

Namn/plats 

E4 Uppsala-Fullerö 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg, Jenny Holm 

Fornlämningskategori 

boplats, skärvstenshög, grav, gravfält 

Datering, period 

bronsålder, järnålder 

Fynd 

keramik, ben, bränd lera 

Beskrivning 

Förundersökningen föranleddes av en projektering för ny motorväg. 
Förundersökningen omfattade den nordligaste delen mellan Samnan och 
Fullerö. Undersökningslokalerna låg i två områden, ett i söder kring byarna 
Bredåker och Hämringe och ett i norr vid Fullerö och Ekeby. 
Undersökningsområdet utgjordes till största delen av åkermark. 

I söder ligger lokal 28 (raä 134:4), söder om Bredåkers by, vid Johanneslund. 
Åtta boplatsytor med härdar, stolphål och grophål samt mindre partier med 
kulturlager framkom. Troligen handlar det om både permanenta och mer 
tillfälliga vistelser. Närheten mellan boplatsytorna tyder på att de ingått i ett 
sammanhängande boplatskomplex som fortsätter utanför den planerade 
motorvägens sträckning. De kan troligen dateras till äldre järnålder med inslag 
av bronsålder. En av ytorna avvek genom sitt läge, i lågt belägen åkermark vid 
ån Samnan. Troligen är detta spår av tillfällig verksamhet på platsen. 

Inom lokal 29 strax nordöst om Bredåkers by påträffades en mindre grupp 
härdar. Omedelbart norr därom vidtog lokal 30 (raä 600:1) på Hämringes ägor. 
Här påträffades ett större boplatskomplex med härdar, stolphål, gropar och 
rester av kulturlager. En av boplatsytorna ligger omedelbart intill Hämringes 
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ännu bebyggda bytomt. En annan boplatsyta ligger i anslutning till gravfältet 
raä 147. Inom lokal 33 inom Fullerös ägor påträffades endast en anläggning 
samt påtagliga spår av stenröjning i åkern, som gav ett tämligen sentida intryck. 
Vid lokal 35 framkom en boplats med härdar, stolphål och smärre 
kulturlagerytor. 

Inom den närbelägna lokal 229 för den nya sträckningen av väg 290 
påträffades två åtskilda boplatsytor med härdar, stolphål och smärre partier 
kulturlager. Båda boplatserna låg i anslutning till gravfälten raä 176 och 186, 
som ej berörs av vägbygget. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 134:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 147:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 600:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 598:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 602:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 134:4 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 595:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2784 1996 

Namn/plats 

kvarteret Örnen, Kungsängen, Prinshuset 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ylva Roslund-Forenius 

Fornlämningskategori 

stadslager, bebyggelselämning 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

keramik (yngre rödgods, fajans, porslin), kritpipsskaft, fönsterglas 

Beskrivning 

Med anledning av planerad nybyggnation och husflyttning utfördes en 
förundersökning. I undersökningsschakten syntes en lagerföljd med bland 
annat byggnadslämningar, stenläggningar och en knuttimrad brunn. Den 
sammanlagda kulturlagertjockleken var 1 m. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

1493 1996 

Namn/plats 

Lindsbro 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Jenny Holm 

Fornlämningskategori 

bebyggelselämning 

Datering, period 

nyare tid, odaterat 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av vägbygge utfördes dels en förundersökning på platsen för 
den från en 1700-talskarta kända Lindsbro krog. (Östervåla 181:1), dels en 
arkeologisk utredning inom ett område där det enligt uppgift skall finnas två 
stensättningar. 
Vid förundersökningen av Lindsbro krog dokumenterades en synlig, ca 8 x 10 
m stor syllstengrund. Mindre provschakt grävdes i och utanför 
syllstengrunden. Inga kulturlager eller andra fornlämningar kunde konstateras. 
Vid lokalen för de eventuella stensättningarna upptogs 8 provschakt. 
Inga stensättningar påträffades. 
I ett av schakten påträffades inom en mindre yta mörkfärgade lager med 
kolstänk. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Östervåla 181:1 Uppsala Uppland Östervåla 
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AIS Nr År 

2783 1996 

Namn/plats 

Slottsbacken 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ronnie Carlsson 

Fornlämningskategori 

stadslager, kommunikationslämning, färdväg 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

golvhäll av öländsk kalksten 

Beskrivning 

I samband med anläggning av s k perkolationsbrunnar i Slottsbacken, dels tre 
längs Övre Slottsgatans översta del mellan Drottninggatan och slottet, dels två 
i änden av en gångstig ner mot korsningen mellan Nedre Slottsgatan och 
Drottningsgatan, utfördes en förundersökning i form av sektionsdokumentation. 

Längs Övre Slottsgatan grävdes tre små schakt. Under en 0,2–0,8 m tjock 
fyllning fanns en äldre vägbana av lera och grus och under denna en ännu äldre 
i form av ett avsatt tunt kulturjordslager ovanpå det sterila åsmaterialet. I 
Slottsbackens nedre del togs ett längre schakt upp för två brunnar. Här fanns 
ovanpå det sterila åsmaterialet ett tunt skikt med kulturjordsinfiltrerat 
åsmaterial och ovanpå detta ett 0,6–0,7 m tjockt skikt med mager kulturjord. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2588 1996 

Namn/plats 

Västra Ringgatan, Enköping 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ronnie Carlsson 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

En slutundersökning utfördes i form av sektionsdokumentation i två schakt 
som grävdes för att flytta rensbrunnar. Ett tredje schakt grävdes utan 
dokumentation. 

I det första schaktet i korsningen mellan Västa Ringgatan och Källgatan kunde 
en kort sektion med bevarad stratigrafi dokumenteras. Bottenmaterialet bestod 
här av sand som låg på en nivå omedelbart under 4 m ö h. Det näst äldsta lagret 
i det 0,7 m tjocka kulturlagret bestod av sot och kol, av vilket ett prov 
daterades med 14C-analys (1210–1320, 1340–1400 eller 1040–1420 e Kr med 
en resp två standardavvikelser). Kulturlageravsättningen torde avspegla en 
bebyggelse från 1300-talet och framåt. 

I det andra schaktet i Västra Ringgatan mellan Källgatan och Sandgatan fanns 
endast lite av de avsatta kulturlagren bevarade, men den ursprungliga marken 
kunde konstateras bestå av lera vid en nivå av 2,33–2,40 m ö h. Området har 
sannolikt hela tiden före regleringen år 1800 legat intill men utanför bebyggt 
område. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2587 1996 

Namn/plats 

Sneden 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats, lämningar efter boskapsdrift och slaktplats 

Datering, period 

bronsålder, äldre järnålder 

Fynd 

spjutspets av järn, sländtrissa, löpare, brynen, keramik, brända och obrända ben 

Beskrivning 

Med anledning av projekterad utbyggnad av befintlig järnväg till dubbelspår 
utfördes en slutundersökning av ett område med skärvstenshögar. Dessa låg i 
en höglänt skogsterräng med omväxlande bergiga, blockrika och sanka partier. 
Vid undersökningen fick man ett intryck av en helt annan verksamhet än vad 
som ofta förknippas med skärvstenshögar och miljöer kring dessa. 
Skärvstenshögarna i Sneden bestod av samlade restprodukter från en 
omfattande och i flera fall mycket långvarig verksamhet i och runt en kraftig 
härd eller eldstad som var belägen centralt i högen. I anslutning till var och en 
av dessa eldstäder fanns ytterligare eldstäder och kokgropar. 

Bland avfallet av mycket hårt bränd skärvig och skörbränd sten, sot, kol och 
aska fanns i flera av högarna ett omfattande inslag av obrända ben, bl a en stor 
andel käkdelar av nöt. Även obrända ben från häst, får och svin samt gnagare 
förekom, liksom en hel del brända ben. Förutom ben påträffades keramik, 
företrädesvis i anläggningar och lager utanför skärvstenshögarna. Keramiken 
var i stor utsträckning strimmig, men fragment med bl a textilavtryck förekom 
också. I övrigt var fyndmaterialet mycket begränsat. 

Inslaget av andra anläggningar var mycket begränsat. Någon bebyggelse har 
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inte funnits i området. En mindre grupp stolphål och gropar inom en begränsad 
yta är troligtvis spår av några enkla förråd och träställningar, direkt knutna till 
verksamheten kring högarna. Detta tillsammans med det stora inslaget av 
obränt ben, vilket bör ses som slaktavfall, och det i övrigt mycket sparsamma 
fyndmaterialet liksom hela platsens udda lokalisering bör tyda på en 
långtgående specialiserad verksamhet, avsides från det reguljära 
boplatsområdet. Med största säkerhet har slakt av tamboskap varit en del av 
verksamheten, sannolikt också arbetet med att tillvara och bereda både kött, 
hudar och annat. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Litslena 328:1 Uppsala Uppland Litslena 
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AIS Nr År 

2782 1996 

Namn/plats 

Fjärdingen 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Johan Anund 

Fornlämningskategori 

stadslager, bebyggelselämning, byggnad, kyrkogård 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

formtegel, målad puts, kistbeslag, keramik (rödgods), ugnskakel, kritpipor 

Beskrivning 

I samband med uppförande av ett sophus nordöst om Domkyrkans nordportal 
undersöktes en medeltida huslämning och kulturlager på Domkyrkogården. 
Huslämningen låg uppe på domkyrkoplatån och utgjordes av södra väggen av 
ett hus vars norra sida var grundlagd nere på S:t Eriks torg. Södra väggen har 
varit uppförd som fullmur i tegel med vendiskt förband, på naturstensgrund. 
Eftersom lämningen skulle bevaras under sophuset kunde endast kulturlagrets 
övre del undersökas. Redeponerat ben- och fyndmaterial från gravar 
påträffades i en nedgrävning vid huslämningen. 

Byggnadslämningen kan identifieras som ett hus känt från 1600- och 1700-
talets kartor, rivet efter en brand 1702. Huset nämns i 1400-talsdokument men 
det kan vara betydligt äldre. Tegelfullmur med vendiskt förband är ovanligt 
under högmedeltid men förekommer i just Uppsala domkyrka vilket kan tyda 
på att huset är samtida med Domkyrkan. Detta faktum i kombination med vissa 
1300-talskällor och anteckningar på en ritning från 1702 antyder att huset 
skulle kunna vara Uppsalas första Domkapitelhus, vilket inte har 
uppmärksammats tidigare. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2743 1997 

Namn/plats 

Vappa 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

ej fornlämning 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En utredning utfördes på grund av planerad lertäkt i anslutning till Vappa 
säteri. Vappa var under medeltiden en för uppländska förhållanden ovanligt 
stor by med elva gårdar och den kan ha haft föregångare under förhistorisk tid. 
Den aktuella ytan utgjordes av åkermark, med inslag av några åkerholmar 
bemängda med sentida röjningssten. Inga indikationer på förhistoriska eller 
historiska lämningar påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Tillinge 
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AIS Nr År 

2615 1997 

Namn/plats 

Gamla Uppsala, kvarteret Dag 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

grav, gravfält, stensättning, boplats 

Datering, period 

romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid, vikingatid 

Fynd 

brända ben, keramik, bryne, bronsnitar 

Beskrivning 

På grund av bostadsbygge slutundersöktes en stensättning med kantkedja av 
kraftiga stenar och med mittblock. Invid mittblocket fanns en urnegrav med 
kol, sot och brända ben i anslutning till en koncentration av keramik. Utanför 
stensättningen fanns två nedgrävningar, som ingår i en förhistorisk bosättning 
på platsen för Gamla Uppsala by. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 240:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2623 1997 

Namn/plats 

Hagby 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Martin Skjöldebrand 

Fornlämningskategori 

ingen fornlämning berördes 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En slutundersökning i form av schaktningsövervakning utfördes på grund av 
planerad utbyggnad av ett bostadshus. Intill och sydöst om det befintliga huset 
låg en skärvstenshög (raä 129) och ytterligare fornlämningar kunde misstänkas 
i området. Ingenting av antikvariskt intresse påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Hagby 129:1 Uppsala Uppland Hagby 

Sida 412 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

     

        

            
          

   

          
          

              
             

         
           

          
           
     

   

AIS Nr År 

2665 1997 

Namn/plats 

Tyresta 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Thomas Eriksson 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

förromersk järnålder, romersk järnålder, nyare tid 

Fynd 

obrända ben, bränd och sintrad lera samt en järnspik 

Beskrivning 

Med anledning av vägarbeten på riksväg 55 vid Litslena kyrka gjordes en 
arkeologisk undersökning. Tidigare hade en boplats från äldre järnålder, raä 
599, undersökts här. 

Den södra delen av undersökningsschaktet saknade anläggningar. I den norra 
delen framkom två tunna kulturlager med skärvsten, obrända djurben och 
enstaka fragment av bränd lera. I det ena kulturlagret framkom en minst 9,5 m 
lång hägnad med tolv stolphål på rad i NNV-SSO. Ett av stolphålen har 
14Cdaterats till århundradena kring Kristi födelse. Parallellt med stolpraden 
påträffades en minst 8 meter lång stensträng. Både stensträngen och stolpraden 
överensstämmer med en åkerren markerad på 1700-talskartor. Det är därför 
osäkert om hägnaden kan dateras till äldre järnålder, dock är 14C-dateringen 
samtida med den tidigare undersökta boplatsen. 

Sida 413 of 687 



 

 

   

Raä Nr Län Landskap Socken 

Litslena 599:1 Uppsala Uppland Litslena 
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AIS Nr År 

2614 1997 

Namn/plats 

Gamla Uppsala, kvarteret Dag 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ronnie Carlsson 

Fornlämningskategori 

grav, stensättning 

Datering, period 

vendeltid, vikingatid 

Fynd 

bryne, keramik, brända och obrända ben 

Beskrivning 

På grund av nybyggnation utfördes en förundersökning i syfte att fastställa om 
några lämningar av i området förekommande och tidigare kända förhistoriska 
boplatser, förhistoriska gravar eller bytomten från medeltid och nyare tid 
skulle beröras. 

Med maskin grävdes sex större och mindre schakt med en sammanlagd längd 
av 62 m och yta av 87 m². Svaga spår fanns av en förhistorisk boplats i form av 
några nedgrävningar och ett tunt kulturlager över större delen av tomten och 
möjligen fanns spår även av bytomten i form av en stensträng som kan vara en 
rest av en avgränsning. 

I tomtens nordvästra hörn framkom hälften av en stensättning, troligen från 
yngre järnålder. I graven fanns ett bryne, brända människoben och skärvor från 
gravurnan. Keramiken har vid en petrografisk analys visat sig vara magrad 
med små järnklumpar samt slagg från järnframställning och kanske även 
smide. Möjligen kan detta tolkas som en symbol för den dödes 
yrkesverksamhet i livet. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 240:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2666 1997 

Namn/plats 

Graneberg 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Thomas Eriksson 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

äldre järnålder, vendeltid, nyare tid 

Fynd 

keramik (rödgods) 

Beskrivning 

Med anledning av en ombyggnad av riksväg 55, sträckan Örsundsbro–Litslena, 
gjordes en undersökning i den gamla vägbanans sträckning. På platsen var en 
boplats från äldre järnålder redan delvis undersökt under åren 1994–95. Vid de 
tidigare undersökningarna hade det påträffats stolpburna hus på bägge sidor av 
den gamla vägbanken, hus som då föreföll att fortsätta under vägen. 

Bevaringsförhållandena under den gamla vägbanan var relativt goda även om 
anläggningarna föreföll att vara grundare än motsvarande tidigare undersökta 
anläggningar utanför vägbanan. Vid den här aktuella undersökningen 
påträffades fortsättningen på ett treskeppigt hus som visade sig vara elva meter 
långt. Huset kan genom utformningen preliminärt dateras till perioden yngre 
romersk järnålder fram till och med vendeltid. Dessutom framkom ett ca tio 
meter långt, likaledes treskeppigt hus. Det har 14C-daterats till förromersk 
järnålder. Boplatsen är fattig på fynd och vid denna undersökning gjordes inga 
fynd av förhistoriska artefakter. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Litslena 598:1 Uppsala Uppland Litslena 
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AIS Nr År 

2667 1997 

Namn/plats 

Graneberg 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Thomas Eriksson 

Fornlämningskategori 

husgrundterass, stensträng 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av ny anslutning av en skogsväg till den nya riksväg 55 gjordes 
en förundersökning söder om en stenskodd husgrundsterrass, raä 543. Denna 
karterades och bedömdes vara en husterrass eller en rest av en stensträng. I 
området har också legat ett torp enligt en karta från år 1903. 

Inga lämningar av antikvariskt intresse fanns söder om husgrundsterrassen. 
Torpområdet var alltför förstört för att husrester skulle kunna iakttas. Enstaka 
tegelfragment och trädgårdsväxter visade dock att torpet har legat inom eller i 
anslutning till exploateringsområdet. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Litslena 543:1 Uppsala Uppland Litslena 
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AIS Nr År 

2668 1997 

Namn/plats 

Tyresta, Litslena 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Thomas Eriksson, Ronnie Carlsson 

Fornlämningskategori 

boplats, bebyggelselämning, bytomt, kulturlager, husgrund, grav? 

Datering, period 

bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid 

Fynd 

järnspik, spik, keramik (förhistorisk och rödgods), löpare, kvarnstensfragment 
av malungssten, tegel, slagg, ben 

Beskrivning 

Med anledning av elkabeldragning vid Litslena kyrka och bytomt gjordes en 
slutundersökning. I området var tidigare bland annat en stensättning, flera 
älvkvarnsförekomster, gravliknande lämningar, ett gravfält och Litslena 
bytomt kända. 

Omedelbart öster om Litslena kyrka vid raä 263 framkom stolphål, härdar och 
en större skärvstensfylld nedgrävning, samtliga av förhistorisk karaktär. 
Dessutom påträffades en spis som var byggd med tegel av medeltida 
dimensioner. I anslutning till spisen påträffades fragment av en kvarnsten 
tillverkad av malungssten. Denna typ av kvarnsten är ett ytterligare tecken på 
att konstruktionen är medeltida. 

Norr och nordöst om raä 262 påträffades en boplats med rikligt med härdar och 
stolphål. Boplatsen ligger på en ägogräns som är känd från historisk tid, mellan 
enheterna Tyresta och Litslena. Själva boplatsen bör kunna dateras till 
bronsålder/järnålder. 
Litslena bytomt har varit uppdelad i två gårdstomter. Båda tomterna berördes 
av undersökningen. Den ena tomten, den i öster, utgjorde fram till 1700-talets 
början tomten till prästgården. Under slutet av 1700-talet var den obebyggd för 
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att sedan under 1800-talet bebyggas igen. På denna tomt påträffades 
förhistoriska härdar, mörkfärgningar samt kulturlager från historisk tid. 
Dessutom påträffades en stengrund, sannolikt för en 1800-talslada, samt 
ytterligare en stengrund, som kan dateras till ca 1600–1800. På den norra delen 
av tomten påträffades även ett upp till 0,6 m tjockt skärvstensflak i närheten av 
raä 259, registrerad som stensättning men troligen en skärvstenshög. 

På den andra tomten, som har hyst en gästgivargård och ett tingshus, 
påträffades endast sentida fyllnadsmassor. Ett av schakten drogs intill en 
skålgropsförekomst (raä 258), men inga ytterligare hällristningar kunde iakttas. 

Slutligen gjordes en kontroll av en plats för en elstolpe som skulle bytas ut. 
Elstolpen stod intill ett gravfält (raä 217). Området runt stolpen avtorvades för 
hand för att se om eventuella gravar skulle beröras. Ytan var dock störd redan 
av den äldre stolpetableringen och det gick inte att fastställa om det låg någon 
grav vid stolpen. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Litslena 217:1 Uppsala Uppland Litslena 

Litslena 258:1 Uppsala Uppland Litslena 

Litslena 260:1 Uppsala Uppland Litslena 

Litslena 263:1 Uppsala Uppland Litslena 

Litslena 262:1 Uppsala Uppland Litslena 

Litslena 259:1 Uppsala Uppland Litslena 
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AIS Nr År 

2672 1997 

Namn/plats 

Läby-Österby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Martin Skjöldebrand 

Fornlämningskategori 

boplats, kulturlager 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En förundersökning utfördes föranledd av byggnation 50 m öster om raä 60, 
Läby sn. I delar av det 6 x 17 m stora schaktet fanns ett upp till 0,4 m tjockt 
kulturpåverkat lager. Lagret innehöll enstaka skärvstenar, kol och sot samt 
bränd lera. Inga anläggningar kunde iakttas. Lagret var mäktigare mot de högre 
belägna partierna. Ställvis var marken störd av sentida markarbeten. Inga 
anläggningar påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Läby 60:1 Uppsala Uppland Läby 
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AIS Nr År 

2511 1997 

Namn/plats 

väg 288 Jälla-Börstil 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

grav, gravfält, milstolpe, bebyggelselämning, minnessten, stenvalvsbro, 
röjning, plats med tradition, runsten, fångstgrop, skärvstenshög, fyndplats för 
järnslagg, hålväg, väghållningssten, fornborg, röjningsrösen, gruvhål, 
by/gårdstomt 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Byråinventering av registrerade fornlämningar föranledd av en stråkstudie av 
breddning av den närmare 60 km långa sträckan av väg 288 mellan Jälla och 
Börstil. De kända fornlämningarna har en mycket varierad sammansättning 
med rika inslag av såväl förhistoriska som sentida lämningar. Tyngdpunkten 
för de förhistoriska fornlämningarna ligger i sträckans sydvästra del, i Vaksala, 
Rasbo, Stavby och Alunda socknar. I den östra delen var de sentida 
lämningarna vanligare, men även där med äldre inslag. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Vaksala 

Uppsala Uppland Rasbo 

Uppsala Uppland Stavby 

Uppsala Uppland Alunda 

Uppsala Uppland Skäfthammar 

Uppsala Uppland Hökhuvud 
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AIS Nr 

2510 

Namn/plats 

väg 661 Lejsta-Länsgränsen 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats, gravfält, grav 

År 

1997 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Utredning föranledd av breddning av en 31 km lång sträcka av väg 661 mellan 
Lejsta i Rasbo socken och länsgränsen mot Stockholms län. Invid vägen finns 
tre gravfält i Faringe och Bladåkers socknar, samt två gravar i Faringe socken. 
Invid gravfälten samt i anslutning till Lejstas bytomt observerades indikationer 
på boplatser. Dessutom påträffades röjningsrösen och röjda ytor på två platser, 
historiska bebyggelselämningar på två platser och en kolbotten. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Faringe 130:1 Uppsala Uppland Faringe 

Faringe 136:1 Uppsala Uppland Faringe 

Faringe 229:1 Uppsala Uppland Faringe 

Faringe 231:1 Uppsala Uppland Faringe 

Bladåker 95:1 Uppsala Uppland Bladåker 

Bladåker 4:1 Uppsala Uppland Bladåker 
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AIS Nr År 

2688 1997 

Namn/plats 

Stenvreten 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Leif Karlenby 

Fornlämningskategori 

ej fornlämning 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av planerad byggnation vid S1 genomfördes en besiktning av 
området. Större delen av exploateringsytan utgjordes av en parkeringsplats. I 
direkt anslutning till parkeringen undersöktes för hand ett par mindre gropar. 
Inga förhistoriska lämningar påträffades. Området var i övrigt kraftigt stört av 
vad som troligen är gamla skyttevärn. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Vårfrukyrka 
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AIS Nr År 

2699 1997 

Namn/plats 

Strömsberg–Västland–Karlsholm 

Typ av undersökning 

förstudie 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Håkan Aspeborg 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

En förstudie för väg 740, delsträckan Strömsberg-Västland och väg 770 
Västland-Karlsholm föranleddes av att Vägverket avser att bredda och ställvis 
göra en nydragning av dessa sträckor. Syftet med förstudien var att ge en 
översiktlig bild av den kända fornlämningsmiljön i området samt att ange 
områden där ytterligare fornlämningar med stor sannolikhet kan förväntas. 

Studien visade att fornlämningsmiljön domineras av gravar, flertalet från 
järnålder med tyngdpunkt i den yngre delen. En del av dessa torde kunna 
undvikas, andra inte. I anslutning till gravar kan det även förväntas finnas 
boplatser. Även i anslutning till Västlands gamla kyrka kan boplatser 
förväntas. Vägen passerar idag genom Valla by som har sitt ursprung i 
medeltiden och där bebyggelsen fortfarande ligger på samma plats som på 
storskifteskartan från år 1767. 

Generellt kan man på de aktuella nivåerna förvänta sig ytterligare 
fornlämningar i form av äldre järnåldersboplatser i åkermark i anslutning till 
fornlämningar och äldre bytomter. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Västland 
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AIS Nr År 

2786 1997 

Namn/plats 

Börjegatan 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Karin Pettersson 

Fornlämningskategori 

stadslager, väg 

Datering, period 

senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

yngre rödgodskeramik, hantverksspill i form av bearbetat ben, järnspik m m. 

Beskrivning 

En undersökning föranleddes av ett byte av VA-ledning. Exploateringsschaktet 
genom Börjeplan följde Börjegatans södra del, som togs ur bruk på 1900-talet. 
I sin ursprungliga sträckning kan läget för Börjegatan ha sammanfallit med 
läget för den medeltida utfartsvägen från staden mot Börje socken. I schaktets 
sektioner fanns ett 0,5–0,8 m tjockt kulturlager i vilket det gick att urskilja en 
stratigrafi. De övre lagren utgjordes av olika gatunivåer medan de undre kan 
tolkas som kulturlager som troligen daterar sig till ca 1500–1600-tal/medeltid. 
Kulturlagrets utbredning föreföll att sammanfalla väl med den medeltida 
stadens begränsning mot nordväst. 

Som ett resultat av bland annat den här schaktningsövervakningen i Börjeplan 
och senare års arkeologiska undersökningar i Svartbäcksgatan har 
begränsningen av raä 88 delvis förändrats. Numera ligger Börjeplan inom 
gränsen för raä 88. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2789 1997 

Namn/plats 

kvarteret Domen 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Johan Anund 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

En förundersökning utfördes inför husbygge i kulturlager i centrala staden, i 
form av dokumentation av borrkärnor samt undersökning av ett mindre 
provschakt. Kulturlager och anläggningar fanns från en övre nivå av +7 m över 
Uppsalas nollplan, och nedåt till en nivå av ca +5 m. Provschaktet grävdes 
endast till en nivå av ca +6,4 m, i enlighet med länsstyrelsens intention att 
bevara kulturlagret vid exploateringen. Kulturlagret i området förefaller vara 
av samma mäktighet och karaktär som tidigare har konstaterats vid en större 
undersökning i kvarteret år 1981. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2788 1997 

Namn/plats 

Långtibble, Väsby, Täby, Ekeby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

äldre järnålder 

Fynd 

järnten, keramik, bränd lera, lerklining, löpare, ben 

Beskrivning 

En förundersökning föranleddes av en ca 2 km lång projekterad omläggning av 
väg 72 förbi Vänge kyrka och samhälle. Vägsträckningen berörde nästan 
enbart åkermark i Vängeåns dalgång. 

Vid Långtibble i vägsträckningens västra del fanns en boplats med stolphål, 
nedgrävningar, ett eventuellt grophus och diffusa kulturlager. Lämningarnas 
karaktär tydde på att de tillhörde utkanten av en boplats, som sannolikt har ett 
rumsligt samband med det närliggande historiska byläget för Långtibble. 

Vid Väsby fanns två boplatsytor, varav den ena bestod av en grupp härdar och 
den andra hade en mer varierad sammansättning med stolphål och härdar. Ett 
av stolphålen innehöll bevarade rester av en stolpe. 

På den östra sidan av Vängeån, invid Täbys historiska byläge, påträffades en 
koncentrerad boplats med härdar, stolphål m m. Sannolikt finns både en 
rumslig, kronologisk och funktionell kontinuitet mellan den överplöjda 
boplatsen och den historiska byn. 

Nära den östra anslutningen till befintlig väg 72, vid Ekeby, fanns en boplats 
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på en platå med härdar, kokgropar, stolphål och nedgrävningar. I boplatsens 
utkanter fanns också diffusa kulturlager. Även här innehöll ett stolphål rester 
av en stolpe. Omkring 70 m längre norrut finns en boplats med dateringar till 
senneolitikum, bronsålder och äldre järnålder. Närheten kan innebära att de har 
ingått i ett stort sammanhängande boplatskomplex, som att döma av 
dateringarna har utnyttjats vid flera tillfällen eller under mycket lång tid. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vänge 76:7 Uppsala Uppland Vänge 

Vänge 232:1 Uppsala Uppland Vänge 

Vänge 231:2 Uppsala Uppland Vänge 

Vänge 231:1 Uppsala Uppland Vänge 

Vänge 230:1 Uppsala Uppland Vänge 
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AIS Nr År 

2613 1997 

Namn/plats 

Gamla Uppsala 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

vendeltid, vikingatid 

Fynd 

eldstålsliknande amulettringar, spikar, keramik, lerklining, brända och obrända 
ben, kritpipa 

Beskrivning 

Förundersökningen föranleddes av ett planerat järnvägsbygge genom Gamla 
Uppsala. Vid Nyby påträffades tre grunda mörkfärgningar, sannolikt efter 
tillfälliga verksamheter. Vid Gamla Uppsala skola, raä 284, finns omfattande 
boplatslämningar med härdar, stolphål, kulturlager, stora gropar och ett möjligt 
grophus, mellan skolan och den före detta brandstationen. Boplatsytan är 
sannolikt separerad från den boplatsyta som ligger väster om vägen. I ett 
kulturlager påträffades två amulettringar av järn. Inga gravar påträffades trots 
närhet till tidigare undersökta gravar i ett numera överplöjt gravfält. Väster om 
skolan finns boplatslämningar (en härd, grunda stolphål, nedgrävningar och en 
avfallsgrop, brunn eller grophus) som troligen utgör den norra utkanten av 
boplatskomplexet kring det historiska byläget. Längre norrut i sluttningen mot 
Samnan finns två ej tidigare kända boplatsytor som endast berörs delvis av 
exploateringen. Härdar, stolphål, nedgrävningar och kraftiga stolphål som 
tyder på hus framkom. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 276:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 284:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 285:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2553 1997 

Namn/plats 

Håga 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder, folkvandringstid 

Fynd 

keramik, bränd lera, ben, järnten, järnbleck, hästskosöm, kopparmynt 

Beskrivning 

En slutundersökning orsakades av en utbyggnad av bostäder invid ett befintligt 
bostadsområde vid Håga. I åkermarken påträffades boplatslämningar, 
däribland ett mindre kulturlager och fyra hus. Storleken på husen varierade 
mellan 4 och 26 m. Tre av husen kan betecknas som treskeppiga, medan det 
fjärde var en mycket liten, fyrsidig konstruktion. Husen låg relativt glest, vilket 
kan tyda på att det rör sig om utkanten av en större bosättning. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 550:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 437 of 687 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

         
       

        
           

            
           
           

           
       

 

 

   

AIS Nr År 

2785 1997 

Namn/plats 

Slottsbacken, Bleke backe 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Ronnie Carlsson 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med anläggandet av perkolationsbrunnar i Bleke backe 
genomfördes en arkeologisk förundersökning i form av 
sektionsdokumentation. Arbetet utfördes som en direkt fortsättning på 
motsvarande arbete i Slottsbacken 1996. På båda sidor om gång- och 
cykelbanan Bleke backe, i anslutning till Kung Jans väg, grävdes ett litet 
schakt. Under en 0,6-0,9 m tjock fyllning fanns ett tunt kulturjordslager 
ovanpå det sterila åsmaterialet. Längre ner i Bleke backe påbörjades ytterligare 
ett schakt, men arbetet avbröts pga påträffade teleledningar. Här fanns endast 
omrörda kulturlager ovanpå sand i nedgrävningen för telekablarna. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2589 1997 

Namn/plats 

Gånsta, Österleden-Boglösavägen 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Leif Karlenby 

Fornlämningskategori 

boplats, skärvstenshög, stensättning, grav, skålgropsförekomst 

Datering, period 

bronsålder, äldre järnålder 

Fynd 

kvarts, flinta, bergartsavslag, bränd lera, skärvig sten 

Beskrivning 

En utredningsinventering genomfördes av etapp 3 av den planerade vägen 
Österleden. Inventeringen visade att åkerpartiet mellan gården Gånsta 6:3 och 
det stora fornlämningskomplexet väster om gården och söder om vägen 
innehöll relativt rikligt med skärvsten. Det förekom också ytliga fynd av slagen 
kvarts, flinta, bergart och enstaka bitar av bränd lera samt ett fynd av 
fragmentarisk keramik. I områdets sydvästra del i anslutning till registrerade 
fornlämningar fanns ett 50 x 25 m stort område med riklig förekomst av 
skärvig sten samt fläckar av upplöjd sot och kol, möjligen härdar eller en 
överplöjd skärvstenshög. En tidigare oregistrerad skärvstenshög påträffades 
även, liksom skärvsten och slagen kvarts intill bebyggelsen vid Gånsta 6:3 och 
16:1. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Vårfrukyrka 588:1 Uppsala Uppland Vårfrukyrka 

Vårfrukyrka 589:1 Uppsala Uppland Vårfrukyrka 
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AIS Nr År 

2596 1997 

Namn/plats 

Ålsunda 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

röjningsröse, fossil åkermark 

Datering, period 

romersk järnålder, folkvandringstid 

Fynd 

Beskrivning 

En slutundersökning av två röjningsrösen föranleddes av vägbreddning. 
Rösena låg på en höjd med ställvis berg i dagen. Stenmaterialet var relativt 
grovt och mellan stenarna fanns lös mylla. Rösena låg i mo och sand med 
inslag av mindre stenar, samt i mindre utsträckning på berghällar. Under 
vardera röset fanns små koncentrationer av sot och kol, möjligen spår av en 
inledande avbränning. I anslutning till rösena, i sluttningens nedre delar, 
verkade ytan vara rensad från sten, där myllagret också var relativt tjockt. 
Rösena ingår i ett större komplex med röjningsrösen, stenröjda ytor och 
enstaka gravar. Dateringar från små koncentrationer kol och sot under 
röjningsrösena ligger i romersk järnålder och folkvandringstid. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Faringe 250:1 Uppsala Uppland Faringe 
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AIS Nr År 

2787 1997 

Namn/plats 

kvarteret Domen 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

UV Uppsala 

Ansvarig person 

Johan Anund 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

En förundersökning utfördes i form av schaktningsövervakning. Sedan 1981 är 
det känt att kvarteret Domen hyser lämningar från tidig medeltid och senare 
perioder. Eftersom bygget skulle ske på kulturlagret schaktades endast ned till 
en nivå av ca +7,4 m över Uppsalas nollplan. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2693 1998 

Namn/plats 

Långtibble 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

förromersk järnålder, romersk järnålder 

Fynd 

obrända ben, bränd lera, keramik 

Beskrivning 

Arkeologisk undersökning orsakad av en ny sträckning av väg 72 förbi Vänge 
samhälle. Ett hundratal meter öster om Långtibbles byläge undersöktes en 
överplöjd boplats. Denna låg i en svag sluttning mot Vängeån och utgjordes 
främst av stolphål och nedgrävningar. Två hus har kunnat identifieras, med en 
preliminär datering till äldre järnålder. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vänge 230:1 Uppsala Uppland Vänge 
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AIS Nr År 

230 1998 

Namn/plats 

Gillberga 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

UV Stockholm 

Ansvarig person 

Åke Johansson 

Fornlämningskategori 

fyndplats 

Datering, period 

Fynd 

-

Beskrivning 

Med anledning av lertäkt genomfördes en arkeologisk utredning inom ett cirka 
8 hektar område. Inom och i närheten av området fanns sedan tidigare ett 
relativt stort antal lösfynd registrerade, företrädesvis stenåldersföremål. Vid 
sökschaktsgrävning påträffades dock inga fornlämningar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vittinge 121:1 Uppsala Uppland Vittinge 

Sida 446 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

           
            
          

         

 

 

   

AIS Nr År 

2692 1998 

Namn/plats 

Långtibble 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk undersökning orsakad av bygge av gång- och cykelväg invid den 
nya sträckningen av väg 72 vid Långtibble väster om Vänge samhälle. Strax 
öster om byläget undersöktes delar av en överplöjd boplats. Lämningarna 
bestod av stolphål, som bland annat ingick i ett hus. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vänge 230:1 Uppsala Uppland Vänge 

Sida 447 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

    

        

           
           

          
            
         

          
         

        

 

 

   

AIS Nr År 

2691 1998 

Namn/plats 

Väsby 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid 

Fynd 

dräktnål av järn, obrända ben, bränd lera, keramik, löpare 

Beskrivning 

Arkeologisk undersökning orsakad av ny sträckning av väg 72 förbi Vänge 
samhälle. I åkermark 200-300 norr och öster om Väsbys byläge undersöktes 
boplatslämningar. Dessa var fördelade på två ytor, varav den östra 
dominerades av härdar. I anslutning till härdarna fanns också fem små hus. 
Lämningarna har preliminärt daterats till förromersk järnålder. Den östra 
boplatsytan dominerades av stolphål. Sju hus av varierande storlek har 
identifierats. Troligen tillhör husen tre skeden. Den preliminära dateringen 
ligger i äldre järnålder med en tyngdpunkt i romartid-folkvandringstid. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vänge 231:1 Uppsala Uppland Vänge 
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AIS Nr År 

2791 1998 

Namn/plats 

kvarteret Örnen, Kungsängen, Prinshuset 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med flyttning av det s k Prinshuset till en ny grundläggning utförde 
en antikvarisk kontroll vars syfte var att kulturlagren ej kom till skada. Ingrepp 
i kulturlagren kunde undvikas. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

1233 1998 

Namn/plats 

Blomsterängen 

Typ av undersökning 

Särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Västmanlands läns museum 

Ansvarig person 

Stefan Elgh 

Fornlämningskategori 

Boplats 

Datering, period 

mesolitikum 

Fynd 

kvarts 

Beskrivning 

Med anledning av vägbygge utfördes en utredning. 
Utredningsområdet var beläget på äldre tomtmark mellan 75 och 80 möh. En 
registrerad eventuell stenåldersboplats, Enåker 122:1, är belägen ca 10 m 
sydväst om utredningsområdet. Vid undersökningen grävdes sju schakt med 
hjälp av maskin och åtta provgropar grävdes helt för hand. I ett av schakten 
påträffades vid handgrävning ett avslag av kvarts, men för övrigt påträffades 
inga indikationer. Indikationerna ansågs vara av sådan liten omfattning att en 
förundersökning av det begränsade området som berördes av byggnationen inte 
skulle kunna ge ytterligare information. De berörda området tolkades som den 
allra yttersta kanten av den tidigare registrerade boplatsen. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Enåker 122:1 Uppsala Uppland Enåker 
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AIS Nr År 

1044 1998 

Namn/plats 

Enåkersby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Västmanlands läns museum 

Ansvarig person 

Thomas Eriksson 

Fornlämningskategori 

bytomt/gårdstomt 

Datering, period 

odaterat 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av nya el-stolpar utfördes en förundersökning. 
Kulturpåverkade lager påträffades i schakten, men daterbara fynd och 
anläggningar saknades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enåker 58:1 Uppsala Uppland Enåker 

Enåker 58:2 Uppsala Uppland Enåker 
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AIS Nr År 

2685 1998 

Namn/plats 

Villbergaby 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

gravfält, boplats 

Datering, period 

järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk undersökning av en tidigare okänd boplatslämning som påträffats 
vid ett vägbygge. Vid undersökningen påträffades stolphål och härdar, minst 
ett hus kunde identifieras. Boplatsen kan troligen dateras till järnålder, den 
ligger 30 m från ett tidigare känt gravfält. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Villberga 2:2 Uppsala Uppland Villberga 
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AIS Nr År 

2690 1998 

Namn/plats 

Ekeby 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk schaktövervakning av elledning förbi gravfältet raä 35 och Ekeby 
by, raä 87, i Vänge sn. I schaktet nära gravfältet fanns en stor nedgrävning som 
möjligen kan ha förhistoriskt ursprung. I övrigt påträffades inga lämningar av 
förhistorisk karaktär. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vänge 35:1 Uppsala Uppland Vänge 

Vänge 87:1 Uppsala Uppland Vänge 
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AIS Nr År 

2794 1998 

Namn/plats 

Götgatan, Västra Strandgatan 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Under juni - september månad utfördes en schaktningsövervakning i samband 
med VA-arbeten längs Götgatan och Västra Strandgatan. Eftersom det 
planerade VA-schaktet kom att ligga intill Fyrisån fanns möjligheter att 
bevarade bryggkonstruktioner mm kunde påträffas. l schakten återfanns endast 
en sentida lagerbildning, med tidigaste datering till 1600/1700-tal. Intill 
Fyrisån fanns inte denna lagerbildning, utan här överlagrades den sterila 
botten¬leran av sentida fyllnadsmassor. Några strandrelaterade lämningar av 
medeltida datering påträffades ej. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 455 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

           
           

          
            

           
          

 

 

   

AIS Nr År 

2790 1998 

Namn/plats 

Bäverns gränd 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med nedläggning av VA-ledningar och omläggning av gata kunde 
kulturlager iakttas och dokumenteras på fem platser. Inga tydliga spår efter 
äldre föregångare till Bäverns gränd påträffades. Daterande fynd påträffades i 
en sektion, där lagren förefaller tillkomna under 1600-talet. I en annan sektion 
påträffades rester av en vatten/avloppsledning av trä, troligen av senare datum. 
Kulturlager finns i hela Bäverns gränd mellan Ö. Ågatan och Kungsängsgatan. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2535 1998 

Namn/plats 

Lännalöt 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

skärvstenshög, husgrund 

Datering, period 

yngre bronsålder, nyare tid 

Fynd 

sten med slipyta 

Beskrivning 

Vid en antikvarisk kontroll av raä 480:2 i Almunge sn, framkom att ett nyligen 
genomfört vägbygges påverkan på fornlämningen blev större än vad som var 
förutskickat. Vidare påträffades ytterligare fornlämningar i form av en 
husgrund och en skärvstenshög. 

Den antikvariska kontrollen övergick efter samråd med länsstyrelsen till en 
undersökning, varvid berörda delar av husgrunden och de två 
skärvstenshögarna framtogs och dokumenterades, undersöktes och borttogs. 
Det rörde sig om ca 0,2-1,0 m breda delar av fornlämningarna, som dessutom 
redan tidigare var skadade av markarbeten. 

Husgrunden bestod av större satta block med ett inre utfyllnadslager av slagg. 
Slaggen härrörde från masugn, och kan därmed sättas i samband med Länna 
bruk som var i drift 1758-1911, vilket ger en datering av husgrunden. 

I skärvstenshögen Raä 480:2 framkom block och stenar lagda i en halvcirkel 
anslutande till ett större block. Här påträffades en sten med slipad yta. Vid den 
nyupptäckta skärvstenshögen konstaterades en äldre skada i form av ett 
kabelschakt. Inga ytterligare ingrepp än detta gjordes i anläggningen. 
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Skärvstenshögarna får generellt dateras till yngre bronsålder. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Almunge 480:2 Uppsala Uppland Almunge 
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AIS Nr År 

2792 1998 

Namn/plats 

Trädgårdsgatan 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med omläggning av fjärrvärme i Trädgårdsgatan skedde en 
antikvarisk kontroll. Inga medeltida eller efterreformatoriska lämningar 
påverkades. Troligen finns inga kulturlager av större omfattning i denna del av 
staden. Dock kan enstaka medeltida anläggningar eller konstruktioner finnas. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2649 1998 

Namn/plats 

Utö 

Typ av undersökning 

byggnadsdokumentation 

Ansvarig organisation 

UV Bergslagen 

Ansvarig person 

Johan Anund 

Fornlämningskategori 

bebyggelselämning, husgrund, byggnadsminne 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

keramik (yngre rödgods, fajans), järnföremål, flöten, textilier m m. 

Beskrivning 

Som en del av ett övergripande tvärvetenskapligt projekt genomfördes en 
byggnadsarkeologisk undersökning i och vid borgen Utö hus. Målet var att 
klarlägga vissa konstruktionstekniska detaljer ut- och invändigt, samt att utröna 
om det finns lämningar av yttre byggnadsdelar eller äldre bebyggelse under 
mark på borggården. Invändigt togs tre schakt upp i huvudvåningens golv, ned 
mot källarvåningens valv. Dessutom grävdes trappan mellan dessa plan ut. 
Utvändigt togs ett schakt upp vid framsidans fasad och byggnadens östra hörn. 

Ett brandlager och ett stenfundament (för en spis?) under huvudvåningens 
nuvarande golv gav information angående byggnadens ursprungliga invändiga 
disposition. Ett tidigare okänt rum i källarvåningen grävdes delvis ut. 
Kunskapen om detta rum gör att rekonstruktionen av borgens medeltida 
grundplan ändras. Utvändigt påträffades lämningar av såväl yttre 
konstruktionselement som av tidigare okända byggnader. Anläggningarna 
tolkas som en försvars- eller terrasseringsmur och spår av en entrétrappa, samt 
en eller två husgrunder som inte torde ha samband med den nuvarande borgen. 
De utvändiga kulturlagren var mycket tunna och relativt fyndfattiga, och 
byggnationslager saknades. I de invändiga golvlagren fanns rikligt med 
byggnations- och raseringsmassor samt föremålsfynd. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Kungs-Husby 62:1 Uppsala Uppland Kungs-Husby 
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AIS Nr År 

2555 1998 

Namn/plats 

Rickomberga 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

vendeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Vid förundersökningen framkom boplatsanläggningar på två platser i södra 
delen av undersökningsområdet. I väster fanns en härd, stolphål, 
mörkfärgningar och nedgrävningar i två skikt. En 14C-analys har gett en 
datering till vendeltid. I öster fanns en husgrund med eldstad som bör vara 
förhistorisk eller medeltida. I norra delen framkom recenta lämningar. 
Undersökningsområdet utgjordes på 1700-talet av backar, slåttertomter och 
gärden direkt öster om Rickomberga bytomt enligt 1777 års storskifteskarta. 
Sannolikt utgör boplatslämningarna en del av den under 1989 undersökta delen 
av RAÄ 499 med boplatslämningar från förromersk järnålder till vikingatid. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 499:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2554 1998 

Namn/plats 

Rickomberga, Berthåga 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

boplats, grav 

Datering, period 

romersk järnålder, vendeltid, vikingatid, nyare tid 

Fynd 

keramik, obrända djurben, ornerat bronsbleck 

Beskrivning 

Vid förundersökningen framkom boplatslämningar som kunde avgränsas till 
fyra ytor. Totalt dokumenterades 132 anläggningar, däribland en grav. Fyra 
14C-dateringar har givit tre dateringar till romersk järnålder och en till vendel-
vikingatid. Anläggningarna bestod av härdar, kulturlager, nedgrävningar, 
mörkfärgningar och stolphål. Fynden bestod till övervägande del av obrända 
djurben, sannolikt hushållsavfall. Vidare framkom keramik av både vanlig och 
ovanlig typ, den senare i form av en skärva tunt, svart, glimmermagrat gods, 
samt ett punsornerat bronsbleck med växtornamentik(?). 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 499:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2695 1998 

Namn/plats 

Ekeby 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid 

Fynd 

keramik, lerklining, bränd lera, obrända ben, löpare 

Beskrivning 

Arkeologisk undersökning orsakad av en ny sträckning av väg 72 förbi Vänge 
samhälle. I åkermark 400-500 m nordväst om Ekebys bytomt undersöktes en 
överplöjd boplats. Denna låg på en liten höjd och dess sluttning. Flertalet av 
anläggningarna var stolphål, men det fanns också härdar, kokgropar, 
nedgrävningar och avfallsgropar. De flesta härdarna låg koncentrerade i 
sluttningens lägre delar. Tretton hus av olika storlek identifierades. Den 
preliminära dateringen ligger i förromersk järnålder-folkvandringstid. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vänge 76:1 Uppsala Uppland Vänge 
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AIS Nr År 

2793 1998 

Namn/plats 

Slottsgränd 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

senmedeltid 

Fynd 

eldslagningssten av flinta 

Beskrivning 

I samband med omläggning av VA i Slottsgränd utfördes en antikvarisk 
kontroll. Kulturlager kunde dokumenteras i sektion på en sträcka av 25 m 
närmast Västra Ågatan. I övrigt fanns inga synliga kulturlager, då VA-schaktet 
följde äldre ledningsschakt. Sektionerna visade spår efter garveriverksamhet 
närmast Fyrisån, medan övriga ytor använts för odling. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2694 1998 

Namn/plats 

Täby 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder, folkvandringstid, vikingatid 

Fynd 

keramik, obrända ben, bränd lera, malsten 

Beskrivning 

Arkeologisk undersökning föranledd av en ny sträckning av väg 72 förbi 
Vänge samhälle. I åkermark omedelbart öster om Täbys byläge undersöktes 
lämningar av en boplats. Det stora flertalet av anläggningarna var stolphål, 
men ett mindre antal nedgrävningar, avfallsgropar och härdar fanns också. 
Sexton treskeppiga hus har kunnat identifieras samt ett hus på syllstenar. 
Husen har tillhört minst fyra skeden. Den preliminära dateringen ligger i 
romersk järnålder, folkvandringstid och vikingatid. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vänge 232:1 Uppsala Uppland Vänge 
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AIS Nr År 

2795 1998, 1999 

Namn/plats 

Vretgränd, Kungsängsgatan 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

l samband med ledningsarbeten för VA har en antikvarisk kontroll utförts i 
Vretgränd, mellan Östra Ågatan och Kungsängsgatan, samt i Kungsängsgatan. 
l Vretgränd dokumenterades tre sektioner och i Kungsängsgatan 
dokumenterades en sektion. 
Inga konstruktioner eller fynd påträffades och det gick inte att urskilja lager 
eller skiktningar i kulturlagret. Det tycks som om de påträffade kulturlagren 
representerar tidiga odlingshorisonter, något som dokumenterats i de 
närliggande arkeologiska undersökningarna, i kv Örnen 1977 och kv 
Bryggaren 1990. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2333 1999 

Namn/plats 

Stora Torget 

Typ av undersökning 

antikvarisk kontroll 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

högmedeltid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med ombyggnad av Stora Torget i Uppsala har en antikvarisk 
kontroll utförts. Ombyggnaden som bland annat innebar nedläggning av ett 
stort antal ledningar, medförde att närmare 1000 m schakt togs upp. 
Övervägande delen av schakten kom att förläggas i de fyllnadslager (sand och 
grus) som överlagrade kulturlagren, övriga schakt förlades i äldre rörgravar 
och det var endast på tre platser som sektioner med bevarade kulturlager kunde 
dokumenteras. Dessa tillsammans med en tidigare geoteknisk undersökning 
visar att välbevarade kulturlager med goda bevaringsförhållanden för organiskt 
material finns under torget. Lagren har en mäktighet av drygt 2 meter. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2335 1999 

Namn/plats 

kvarteret Örtedalen 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

djurben, slagg, järnföremål, keramik 

Beskrivning 

Undersökningen föranleddes av ett planerat bostadsbyggande i kvarteret 
Örtedalen, i hörnet av Kungsgatan och Linnégatan i Uppsala. Av 
regleringskartan från 1643 framgår det att tomterna i det aktuella området 
dessförinnan följde en av stadens utfartsvägar och att det då liksom efter 
regleringen låg i stadens utkant. 

Den utfartsväg som syns på regleringskartan återfanns vid undersökningen, 
den visade sig ha etablerats i någon form senast under 1200-talet. Från 1300-
talets andra hälft framträder bebyggelse inom området intill vägen. En 
tomtgräns tycks ha tillkommit under slutet av 1200-talet och bibehålls fram till 
1600-talet. Bebyggelsen som funnits på undersökningsområdet var från första 
början en smedja och ett fähus för att under senare delen av medeltiden ändra 
karaktär och bli mer av stadsgårdsliknande utformning. 

Över 2000 poster med föremålsfynd och drygt 140 kg djurben registrerades. 
Av föremålsfynden utgjordes den största delen av slagg, mestadels 
smidesslagg, och järnföremål. Även keramiken var en stor fyndgrupp. Ett 
tjugotal av de makrofossilprover som samlats in har analyserats, liksom ett 
trettiotal vedarts- och dendroprover. I övrigt har ett ett 14C-prov samt ett 
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mindre antal insekter analyserats. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2311 1999 

Namn/plats 

Ultuna 

Typ av undersökning 

antikvarisk kontroll 

Ansvarig organisation 

SAU 

Ansvarig person 

John Ljungkvist 

Fornlämningskategori 

vattenavsatt lager med förhistoriska fynd 

Datering, period 

järnålder 

Fynd 

keramik, djurben, harts 

Beskrivning 

Vid schaktningsövervakning påträffades ett vattenavsatt lager med fynd av 
keramik, obrända ben (nöt och får/get), harts, skärvig sten, harts och kol. Ett 
kolprov daterades till 330-660 e.Kr. (2 sigma). 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 401:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 472:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 474:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

1478 1999 

Namn/plats 

Gillberga 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Västmanlands läns museum 

Ansvarig person 

Emelie Schmidt-Wikborg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

stenålder, bronsålder, järnålder 

Fynd 

Keramik, avslag i bergart 

Beskrivning 

Med anledning av planerade lertäkter utfördes en utredning. 
Sökschakt drogs på sammanlagt fyra ställen. På ett område, Vargbacken 
Vittinge 139:1, påträffades tydliga boplatslämningar i form av stolphål och 
härdar. Lämningarna kan vara samtida med de folkvandringstida 
boplatslämningar som undersöktes 1994 på en höjd ca 200 m öster om 
Vargbacken. Ett fynd av ett avslag i bergart visar dock att inslag av stenålder 
också kan finnas på området. På de övriga områdena påträffades ingenting av 
arkeologiskt intresse. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vittinge 251:1 Uppsala Uppland Vittinge 
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AIS Nr År 

2308 1999 

Namn/plats 

Rickomberga 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

husgrund 

Datering, period 

förromersk järnålder, romersk järnålder 

Fynd 

keramik, ben och bränd lera/lerklining 

Beskrivning 

Särskild undersökning av en del av raä 499, föranledd av husbyggnation. Vid 
undersökningen framträdde resterna efter en husgrund, som av allt att döma 
burit ett enskeppigt hus av fackverkskonstruktion. Huset storlek har uppgått till 
ca 8x4 meter. Väggarna har burits upp på dels syllstenar och av stående 
stolpar. En eldstad var placerad utmed dess södra långvägg. Sparsamma 
mängder fynd påträffades i form av keramik, ben och bränd lera/lerklining. 

Platsen för huset var belägen mellan uppstickande berghällar, på sydöstsidan 
av en större höjd med berg i dagen. Inom ytan har berghällar bearbetats genom 
eldning, troligen i syfte att ge plats för huset, vilket visades av den 
stratigrafiskt äldsta anläggningen - en härd där kol daterats till förromersk 
järnålder. Skärvstenen från eldningen har använts för att fylla ut håligheter, 
ojämnheter och skrevor mellan berghällarna. Vidare har över ett större område 
ett utjämningslager av sten och lera påförts. Grävda genom detta lager och 
därmed yngre än detta påträffades två stolphål utmed den södra långsidan. 
Anlagd på utjämningslagret men grävd igenom detta fanns resterna av en 
eldstad. Denna var närmast rektangulär och placerad utmed husets södra 
långsida. Ett antal syllstenar av mindre storlek fanns framförallt i det nordöstra 
gavelhörnet och norra långväggen. 
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Byggnadens utbredning och konstruktion har tolkats utifrån det regelbundna 
mönster som finns mellan eldstad, stolphål och syllstenar samt läget för 
konstruktionen inom den avjämnade ytan. Byggnadens funktion är oklar. De 
fåtaliga fynden av djurben och keramik tyder på att det använts för 
matberedning. Husets läge i förhållande till andra kända delar av äldre 
järnåldersboplatsen, tycks visa att det ligger något vid sidan om men inom 
rimligt avstånd ifrån annan bebyggelse. Det kan kanske röra sig om någon 
form av matberedning som av skilda orsaker ansetts böra ligga en bit bort ifrån 
bostäder. Men det kan också vara ett bostadshus, där det avskilda läget skulle 
kunna tolkas som tecken på boende av särskilt slag. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 499:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2556 1999 

Namn/plats 

Ultuna 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

SAU 

Ansvarig person 

Ylva Bäckström 

Fornlämningskategori 

inga fornlämningar påträffades 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Schaktövervakning i samband med markarbete för el och avlopp i närheten av 
tidigare kända gravfält. Inga anläggningar eller fynd från förhistorisk tid 
hittades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 401:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 472:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2590 1999 

Namn/plats 

Torggatan, Enköping 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med omläggning av VA i Torggatan, Enköping, utfördes en 
antikvarisk kontroll. Vid denna kunde kulturlager dokumenteras i ett av fem 
schakt. För resterande schakt var kulturlagren störda av sentida nedläggning av 
VA och fjärrvärme. Strukturen på de medeltida lagren uppvisade samma 
karaktär och omfattning som de som under 1980- och 1990-talen iakttagits i 
förundersökningsschakt i kringliggande kvarter. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2617 1999 

Namn/plats 

Matsgården 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

SAU 

Ansvarig person 

Ylva Bäckström 

Fornlämningskategori 

inga fornlämningar påträffades 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Inga förhistoriska lämningar påträffades. 
Blanketten saknar löptext, hänvisar till rapport som inte finns med. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 547:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2618 1999 

Namn/plats 

Gamla Uppsala 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

SAU 

Ansvarig person 

John Ljungkvist 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Blanketten saknar löptext, hänvisar till redogörelse som inte finns med. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 547:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2619 1999 

Namn/plats 

Gamla Uppsala 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

SAU 

Ansvarig person 

Helena Hulth 

Fornlämningskategori 

inga fornlämningar påträffade 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Antikvarisk kontroll, schaktövervakning. Inga fynd eller anläggningar från 
förhistorisk tid kunde konstateras i de undersökta schakten, däremot rester 
efter ombyggnaden av Odinsborg. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 123:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2534 1999 

Namn/plats 

Lännalöt 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

boplats, skärvstenshög 

Datering, period 

förromersk järnålder, romersk järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Inför anläggande av VA, har en särskild arkeologisk undersökning i form av en 
schaktningsövervakning utförts inom fornlämning 480 i Almunge socken. 
Fornlämningen består av tre skärvstenshögar i hagmark belägna ca 25 m över 
havet och omkring 150 m nordöst om Lötsjöns norr ände. Två av 
skärvstenhögarna var sedan tidigare registrerade, den tredje uppmärksammades 
vid undersökning 1998 i samband med anläggande av GC-väg i samma 
område. Vid undersökningen framkom en härd, som undersöktes, 
dokumenterades och borttogs. Härden innehöll inga fornfynd förutom kol och 
skörbränd sten. Kol från härden, vedartbestämt till björk, har gett en 14C-
datering till förromersk - romersk järnålder (30 f Kr- 130 e Kr kal. 1 sigma ). 
Härdens datering ger en indikation på skärvstenshögarnas tidsställning och 
undersökningen visade att den boplats som bör höra samman med 
skärvstenshögarna inte varit förlagd i direkt anknytning till dem. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Almunge 480:1 Uppsala Uppland Almunge 
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AIS Nr År 

2673 1999 

Namn/plats 

Läby-Västerby 

Typ av undersökning 

antikvarisk kontroll 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

skärvstenshög 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

I oktober 1999 gjordes en antikvarisk kontroll i samband med att Håmö 
golfbana utanför Uppsala byggdes till. I närheten av ett av golfhålen fanns en 
skärvstenshög och exploateringen gjordes i ett relativt fint boplatsläge. Den 
antikvariska kontrollen gjordes i samband med en matjordsavtäckning inför 
arbetet med golfhålet. Golfhålet hade i ett tidigare skede anvisats till ett ur 
antikvarisk synvinkel så fördelaktigt läge som möjligt. Inget av antikvariskt 
intresse påträffades i samband med avschaktningen. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 102:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2804 1999 

Namn/plats 

Kyrkogatan, Öregrund 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med nedläggning av el i Kyrkogatan utfördes en arkeologisk 
schaktningsövervakning. Längs en sträcka av 14 m närmast Rådhusgatan 
kunde en sektion dokumenteras. Sektionen uppvisade inga tydliga spår efter 
konstruktioner eller lagerbildningar, som iakttagits i tidigare schakt i området. 
Däremot kan byggnader ha funnits i området, vilket vissa indikationer i den 
dokumenterade sektionen antyder. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Börstil 142:1 Uppsala Uppland Öregrund 
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AIS Nr År 

2796 1999 

Namn/plats 

Uppsala-Näs, Övernäs 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

En arkeologisk utredning utfördes vid Uppsala-Näs kyrka. Utredningsområdet 
låg mellan kyrkan i söder och ett gravfält i norr. Syftet var att klarlägga 
förekomsten av eventuella fornlämningar. För att göra detta grävdes ett antal 
sökschakt med maskin. Vidare har den äldsta kartan över området liksom de 
medeltida historiska uppgifterna använts för att få uppfattning om aktiviteter, 
bebyggelse och markanvändning i området. Forskningsläget kring Uppsala-
Näs kyrka har sammanfattats för att ge en bakgrund och sätta in 
undersökningen i ett sammanhang. Vid undersökningen framkom ett 10-tal 
anläggningar. Av dem var fyra tydligt sentida, dessa och ytterligare två kan 
knytas till ett äldre läge för Klockargårdens tomt. Några spår av gravar invid 
gravfältet eller sekundärt begravda skelett intill kyrkogården kunde inte iakttas. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala-Näs 71:1 Uppsala Uppland Uppsala-Näs 

Uppsala-Näs 69:1 Uppsala Uppland Uppsala-Näs 
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AIS Nr År 

2799 1999 

Namn/plats 

S:t Johannesgatan 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med nedläggning av en dagvattenledning kunde kulturlager iakttas 
och dokumenteras i tre sektioner. Några tydliga spår efter konstruktioner fanns 
ej i dessa lager, men de tyder på att bebyggelse funnits i området. Några fynd 
som kunde datera lagertillkomsten hittades inte, men en intilliggande 
arkeologisk schaktövervakning utförd 1991 visade att fynd från 1300-1350-
talen fanns i lagren. I schaktet för sektion B framkom två vattenledningar av 
trä. Trät i den ena kunde med hjälp av dendrokronologisk analys bestämmas ha 
fällts vintern 1846-47, troligen på Gotland. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2696 1999 

Namn/plats 

Ekeby 

Typ av undersökning 

antikvarisk kontroll 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder, folkvandringstid 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk undersökning av boplats som tidigare delundesökts 1991. Vid den 
nu genomförda undersökningen framkom ytterligare delar av den boplats som 
finns i området. Flera stolphål från troligen två hus samt någon härd och ett 
diffust kulturlager påträffades. Boplatslämningen tillhör en omfattande 
bebyggelsefas i Vängeområdet från perioden romersk järnålder-vikingatid, 
varav den här platsen hyst en gård. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vänge 10:1 Uppsala Uppland Vänge 
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AIS Nr År 

2313 2000 

Namn/plats 

Ultuna 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

SAU 

Ansvarig person 

Jonas Wikborg 

Fornlämningskategori 

inga fornlämningar påträffades 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Schaktövervakning i samband med markarbete för rör och fiberkabel. Inga 
anläggningar eller fynd av förhistorisk karaktär påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 469:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2314 2000 

Namn/plats 

Ultuna 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

SAU 

Ansvarig person 

Jonas Wikborg 

Fornlämningskategori 

Inga fornlämningar påträffade 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Schaktövervakning vid markarbete i närheten av raä 565, Uppsala sn. Inga 
anläggningar eller fynd av förhistorisk karaktär påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 565:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2316 2000 

Namn/plats 

Danmark 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder, folkvandringstid 

Fynd 

obrända ben, keramik, bronsbeslag 

Beskrivning 

Undersökning av boplats i åkermark orsakad av planerad utbyggnad av väg E4 
förbi Uppsala. Det stora flertalet anläggningar var stolphål, men därutöver 
fanns härdar, enstaka nedgrävningar och ett troligt odlingslager. Fem 
treskeppiga hus och ett fyrstolpshus har kunnat identifieras. Husen tillhör 
minst två byggnadsskeden. Dateringarna ligger i romersk järnålder och 
folkvandringstid. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Danmark 153:1 Uppsala Uppland Danmark 
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AIS Nr År 

2317 2000 

Namn/plats 

Danmark, Villinge 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder, folkvandringstid 

Fynd 

brända ben, obrända ben, keramik, bränd lera 

Beskrivning 

Undersökning av boplats i åkermark föranledd av planerad utbyggnad av väg 
E4 förbi Uppsala. Inom boplatsen fanns stolphål, härdar, nedgrävningar och 
två diffusa kulturlager. Minst två treskeppiga hus och ett fyrstolpshus 
identifierades. Husen och anläggningarna tillhör sannolikt minst två olika 
skeden. Den undersökta delen utgjorde troligen enbart utkanten av boplatsen. 
Dateringerna ligger i romersk järnålder och folkvandringstid. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Danmark 161:1 Uppsala Uppland Danmark 
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AIS Nr År 

2318 2000 

Namn/plats 

Kyrkogatan, Enköping 

Typ av undersökning 

antikvarisk kontroll 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid 

Fynd 

skelett, ben (människa) 

Beskrivning 

I samband med schaktning av 14 gropar för ”relining” av VA i Kyrkogatan, 
Enköping, utfördes en antikvarisk kontroll. Vid denna kunde kulturlager 
dokumenteras i sex schakt, I resterande schakt var kulturlagren störda av 
sentida schaktningar för VA och fjärrvärme. Strukturen på de medeltida lagren 
uppvisade samma karaktär och omfattning som tidigare iakttagelser i 
kringliggande kvarter. Närmast Tullgatan påträffades omrörda skelettrester 
som tillhört den tidigare S:t Olofs kyrka begravningsplats. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2320 2000 

Namn/plats 

Gamla Uppsala 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

SAU 

Ansvarig person 

Ylva Bäckström 

Fornlämningskategori 

inga fornlämningar påträffades 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Schaktövervakning i samband med markarbete i närheten av raä 123, Uppsala 
sn. Inga spå av förhistoriska aktiviteter iakttogs, varken fynd eller anläggningar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 123:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2325 2000 

Namn/plats 

Gryta, Balingsta, Vassunda 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

inga fornlämningar påträffade 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk schaktningsövervakning föranledd av fiberoptiskt kabelstråk längs 
med väg 55 mellan Litslena Hagby-Brunna och väg 255 mellan Tuna-Alsike 
och Smedby i Vassunda. 

Tre sträckor övervakades. 
Raä 2, Säva, Gryta socken (runsten och fyndplats för ben). Schakt i vägbank 
och dike. Inga spår av fornlämning. 
Raä 39, Böksta, Balingsta socken (gravfält och skålgropsyta). Schakt i botten 
av dike. Inga spår av fornlämning. 
Raä 124, Edeby, Vassunda socken (fyndplats för mynt och tradition om plats 
för krog). Schakt i dike. Två nedgrävningar av obestämbar ålder. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Gryta 2:1 Uppsala Uppland Gryta 

Balingsta 39:1 Uppsala Uppland Balingsta 

Balingsta 39:2 Uppsala Uppland Balingsta 

Vassunda 124:1 Uppsala Uppland Vassunda 
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AIS Nr År 

2328 2000 

Namn/plats 

Vrå 

Typ av undersökning 

kartering 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Kerstin Åberg 

Fornlämningskategori 

grav 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Inför anläggande av fornpark inom planerat bostadsområde utfördes en 
kartering av två gravar (raä 282). Karteringen syftade till att tydligt redogöra 
för gravarnas läge och på så sätt också undvika skador vid de ingrepp som 
kommer att genomföras inom fastigheten. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Knivsta 282:1 Uppsala Uppland Knivsta 
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AIS Nr År 

2329 2000 

Namn/plats 

Vrå 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Kerstin Åberg 

Fornlämningskategori 

grav, stensättning 

Datering, period 

yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder 

Fynd 

keramik 

Beskrivning 

Under november 2000 undersöktes två gravar, raä 28 i Knivsta socken. 
Anläggningarna hade båda kantkedjor av block och stora stenar medan de inre 
packningarna bestod av mindre stenar i varierande storlek. En keramikbit 
påträffades strax utanför kantkedjan i en av gravarna och kan således ej med 
säkerhet tillskrivas anläggningen. I stensättningarna kunde inga spår av 
begravningar konstateras. Det har inte varit möjligt att datera anläggningarna 
närmare än till perioden yngre bronsålder - äldre järnålder. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Knivsta 28:1 Uppsala Uppland Knivsta 

Knivsta 28:2 Uppsala Uppland Knivsta 
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AIS Nr År 

2330 2000 

Namn/plats 

Linnégatan, Östra Ågatan 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med omläggning av VA-ledningar i Linnégatan och Östra Ågatan 
utfördes en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. 
Kulturlager kunde dokumenteras i olika sektioner på en sträcka om 
sammanlagt 35 m. För resterande delar av det 115 m långa schaktet fanns inga 
intakta kulturlager längs sidorna av schaktet. Kulturlagren dominerades av 
olika grus, sand och stenlager, ofta 3-5 olika nivåer, i sektionerna längs med 
Östra Ågatan. Dessa bedöms vara lämningar efter den gränd/gata som innan 
gaturegleringen löpt i samma sträckning som nuvarande Östra Ågatan i denna 
del av staden. I sektionerna längs med Linnégatan framkom också spår efter 
gruslager, men på en plats endast i två nivåer. De senare kan ha utgjort en 
utfyllnad för en gårdsplan. Inga fynd påträffades. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2334 2000 

Namn/plats 

kvarteret Domen 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Inför restaurering av Skytteanska trädgården har en arkeologisk undersökning 
skett i samarbete med Institutionen för landskapsplanering vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet. Målsättningen med undersökningen var att utröna om 
spår efter Lindbloms trädgård från 1780-talet fanns bevarade samtidigt som 
Slottsträdgårdens (anlagd 1531) utbredning och avgränsning inom kvarteret 
utgjorde ett intresse för framtida restaurering. 

Sammanlagt togs sju sökschakt upp, valda utifrån specifika frågeställningar. I 
fem av dessa framkom lämningar efter olika tunna jord- och gruslager som 
troligen hör samman med grusgångar i Lindbloms trädgård samt spår efter 
tegelgång och dike som hör samman med Slottsträdgården. Dessutom framkom 
den tidigare Mariagatan i två schakt, en gata/gränd anlagd kring år 1600. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2800 2000 

Namn/plats 

Stångby 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

UV Bergslagen 

Ansvarig person 

Tomas Ekman 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

yngre bronsålder, äldre järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av nybyggnationen av väg E4, sträckan Uppsala-Mehedeby, 
utfördes en särskild arkeologisk undersökning inom RAÄ 301, Stångby, 
Vaksala socken, Uppland. Fältarbetet pågick under tre veckor i september och 
oktober år 2000. 

Exploateringsytan var 70 x 100 meter stor och belägen i en flack dalgång 
mellan de högre belägna byarna Rörby och Stångby, på mark som idag brukas 
som åkermark. Boplatslämningar av förhistorisk karaktär i form av 
huslämningar (stolphål), gropar, härdar och kulturlagerrester kunde 
konstateras, med tydliga koncentrationer i undersökningsområdets centrala, 
nordvästra och norra delar. Morfologiska drag, 14C-dateringar och fynd 
antyder att boplatsen använts under yngre bronsålder, förromersk järnålder 
samt möjligen romersk järnålder och folkvandringstid. 

Förmodligen avspeglar det fåtal anläggningar från bronsålderns senare del 
tillfälliga, strandnära bosättningar i ett innerskärgårdslandskap, medan 
lämningarna från äldre järnålder vittnar om en mera permanent bebyggelse 
under en tid då stora landsarealer frilades i samband med landhöjningen. 
Boplatsen var ytmässigt mycket begränsad och kan ha hyst mindre enheter i 
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form av kortlivade ensamgårdar eller någon form av utmarksbebyggelse med 
en koppling till större bosättningar i närheten. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vaksala 301:1 Uppsala Uppland Vaksala 
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AIS Nr År 

2357 2000 

Namn/plats 

Kv Prosten 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Inom Ärkebiskopsgården iakttogs ett antal äldre murlämningar. Eventuell kan 
två av dessa ha utgjort en stnbyggnad, föregångare till ärkebiskopsgården. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2312 2000 

Namn/plats 

Ultuna 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

SAU 

Ansvarig person 

Jonas Wikborg 

Fornlämningskategori 

Inga fornlämningar påträffades 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Schaktövervakning i närheten av raä 555, Uppsala sn, i samband med 
markarbete för kabel. Inga anläggningar eller fynd av förhistorisk karaktär 
påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 555:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr 

2324 

Namn/plats 

Gamla Uppsala 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

SAU 

Ansvarig person 

Anna-Lena Hallgren 

Fornlämningskategori 

boplats 

År 

2000 

Datering, period 

yngre järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

beskrivning saknas 

Raä Nr 

Uppsala 547:1 

Län 

Uppsala 

Landskap 

Uppland 

Socken 

Uppsala 
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AIS Nr År 

2354 2000 

Namn/plats 

Villinge 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

järnålder 

Fynd 

ben från häst 

Beskrivning 

Vid undersökning framkom 71 anläggningar varav flertalet stolphål. Tre 
konstaterade huskonstruktioner. Furu som byggmaterial. Flertalet härdar 13 st. 
Benfynd av över 1 kg häst i en av härdarna vilken tolkades som rituellt 
möjligen offermåltid. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Danmark 161:1 Uppsala Uppland Danmark 

Danmark 153:1 Uppsala Uppland Danmark 
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AIS Nr År 

2336 2000 

Namn/plats 

Tillinge sn, Häggeby sn, mfl. 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats, bebyggelselämning 

Datering, period 

bronsålder, järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Under våren år 2000 gjordes schaktningsövervakningar i samband med 
nedläggande av rör för bredbandskabel. Övervakningarna gjordes på platser 
där schaktet grävdes nära kända fornlämningsmiljöer eller i andra känsliga 
lägen. Schaktningarna övervakades på ett 20-tal platser i södra Uppland, 
mellan Sagån i väster och Häggeby i öster. 

Inom minst ett 10-tal av platserna påträffades lämningar av förhistoriska 
boplatser dels i anslutning till redan kända fornlämningsmiljöer dels på några 
platser där kännedomen om liknande lämningar tidigare saknats. I något fall 
har också påträffats lämningar av en eftermedeltida husgrund. 

Det som kunde iakttagas i schakten var anläggningar och lager som framträdde 
i profil i schaktväggen. Med ledning av detta kunde boplatser och andra 
aktiviteter fastställas och delvis avgränsas. 

(raä nr ej angivna) 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Tillinge 

Uppsala Uppland Häggeby 
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AIS Nr År 

2350 2000 

Namn/plats 

Dragarbrunn, Kv Hjorten 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

odaterat 

Fynd 

Beskrivning 

Schaktningsövervakning i samband med nedläggning av VA och el samt 
fettavskiljare. Enbart vid nedgrävning av fettavskiljare iakttogs kulturlager i ett 
mindre parti. Inga daterade fynd eller konstruktioner påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2351 2000 

Namn/plats 

Dragarbrunn, Kv Örtedalen 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

odaterat 

Fynd 

Beskrivning 

Antikvarisk kontroll i samband med uppförande av nu uthusbyggnad och 
markarbeten. Vid uthusbyggnad undveks ingrepp i kulturlager. Vid grävning 
för dagvattenschakt tangerades troligen toppen av ett kulturlager i SÖ delen av 
schaktet, på en sträcka av två meter. Inga konstruktioner iaktogs. Brunnen 
nedgrävdes där äldre vattenledning fanns och kulturlagret var stört. Där 
framkom kulturlager kulturlager men påverkat av tidigare schaktning. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2352 2000 

Namn/plats 

Odinslund 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

högmedeltid, senmedeltid 

Fynd 

skärva från stengodskärl, doppsko till knivslida 

Beskrivning 

Schakt 3: Två fynd påträffades; F1 en skärva från ett stengodskärl med helt 
sintrad lera, utvändiga drejspår överlagrade med brunaktig lasyr. Möjligen 
Raerentyp 1500-tal. F2 är en doppsko till knivslida med motsvarigheter i 
korstågtida material från Baltikum och Finland. Identiskt liknande med fynd 
funna i Eketorp där datering låg kring 1100/1200. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2353 2000 

Namn/plats 

Danmark 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder, folkvandringstid 

Fynd 

ben, keramik, bränd lera 

Beskrivning 

Boplatskaraktäristiska anläggningar i form av härdar, stolphål, nedgrävningar 
och rännor. Totalt undersöktes 92 stolphål av vilka 76 tolkades ingå i 
konstruktioner. Fem treskeppiga huskonstruktioner och en 
fyrstolpskonstruktion. Liten fyndmängd vilken bestod av ben, keramik och 
bränd lera. 
(fel RAÄ nr?) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Danmark 88:1 Uppsala Uppland Danmark 
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AIS Nr År 

2331 2000 

Namn/plats 

Mikaelsplan 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med nedläggning av kabelrör invid raä 88, Uppsala stads medeltida 
utbredning, utfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. Vid 
undersökningen kunde olika inslag i schaktets fyllning inom Mikaelsplan 
konstateras. Dessa är troligen av sentida typ, men det kan inte uteslutas att 
området innehåller rester efter medeltida kulturlager och konstruktioner. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 517 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

          
             

          
            

             
            

             
         

  

 

 

   

AIS Nr År 

2621 2000 

Namn/plats 

Gamla Uppsala 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

bytomt, kulturlager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

tegel, obränt ben, slagg 

Beskrivning 

Vid undersökningen, föranledd av tillbyggnad av ett bostadshus, framkom en 
del av ett kulturlager. I detta grävdes två provgropar, i syfte att konstatera 
lagrets karaktär och datering. Kulturlagret var sotsvart, bestod av mylligt 
sandmorängrus, rikligt med träkol samt småsten. Det var i de grävda delarna 
0,25 m tjockt. Lagret framträdde ca 0,7 m under omgivande markyta, och var 
täckt av påförda fyllnadsmassor. Fynd gjordes av en bit tegel, 2 obrända 
djurben och en bit slagg. Ett kolprov togs. Kulturlagret sträcker sig utanför det 
undersökta området. Lagret har sannolikt tillkommit under historisk tid, 
troligen under 1600-1700-tal. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 547:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2797 2000 

Namn/plats 

S:t Olofsgatan, Östra Ågatan 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

senmedeltid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med omläggning av fjärrvärme i S:t Olofsgatan och Östra Ågatan 
har en arkeologisk schaktövervakning skett. Vid denna påträffades spår efter 
äldre, troligen medeltida, lämningar i form av stenläggningar och trävirke, som 
kan ha ingått i huskonstruktioner. Några fynd som kan datera lager och 
lämningar påträffades inte. Trots relativt kraftig utfyllnad i gatan finns 
kulturlager troligen bevarade i en omfattning till upp till en meter. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

1261 2000 

Namn/plats 

Sör Hårsbäck 

Typ av undersökning 

Arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Västmanlands läns museum 

Ansvarig person 

Kaisu Anttila 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

stenålder 

Fynd 

keramik (stenålderstyp) 

Beskrivning 

Med anledning av kabeldragning utfördes en schaktningsövervakning. 
Två schakt (A och B) drogs inom området. Schakt A låg i en svag sydöstlig 
sluttning. Det var 25 m långt, 0,60 m djupt och ca 1,0 m brett. Under det ca 0,2 
m djupa ploglagret påträffades ett kulturlager vars tjocklek varierade mellan 
0,2-0,35 m. Därunder vidtog sand. I schaktet fanns fyra pinnhål. En 
mynningsbit av ett lerkärl påträffades. 
Schakt B låg på en avsats i en svag sydlig sluttning. Schaktet var ca 22 m 
långt, 0,3 m djupt och 0,6 m brett. I schaktet strax under torven påträffades 
rester av en härd. I härden påträffades ett bukfragment av ett kärl. Krukskärvan 
var av grovmagrad lera utan dekor. 
Fornlämningsmiljön i området domineras av stenåldersboplatser. De nu 
påträffade fynden utgör en del av ett stort boplatskomplex som ligger på ömse 
sidor om länsgränsen mellan Västmanland och Uppland. Av fyndmaterialet att 
döma kan bosättningen dateras till stenålder. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Västerlövsta 70:1 Uppsala Uppland Västerlövsta 

Sida 522 of 687 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

         
  

 

 

 

   

AIS Nr År 

1262 2000 

Namn/plats 

Sör Hårsbäck 

Typ av undersökning 

Arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Västmanlands läns museum 

Ansvarig person 

Kaisu Anttila 

Fornlämningskategori 

fyndplats 

Datering, period 

Fynd 

lerkliningsfragment 

Beskrivning 

Med anledning av schaktning för elledning utfördes en antikvarisk kontroll. 
Inga fornlämningar påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Västerlövsta 25:1 Uppsala Uppland Västerlövsta 

Västerlövsta 142:1 Uppsala Uppland Västerlövsta 
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AIS Nr År 

2326 2000 

Namn/plats 

Harg, Söderharg 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

brukslämning, bebyggelselämning, gravfält, boplats 

Datering, period 

folkvandringstid, vendeltid, vikingatid, nyare tid 

Fynd 

slagg, tegel, obrända ben, porslin av yngre rödgodstyp 

Beskrivning 

Under november och december år 2000 gjordes schaktningsövervakningar i 
Harg i Hargs sn. Anledningen till schaktningsövervakningen var att man 
schaktade för bredbandskabel längs med väg 76 i Norra Uppland. Efter en ca 
2,5 km lång sträcka i Harg och Söderharg fanns forn-och andra lämningar i en 
sådan omfattning att en övervakning var nödvändig. Genom Hargs samhälle, 
bruksgatan, påträffades kulturlager längs med en ca 120 m lång sträcka. 
Kulturlagren fanns omedelbart intill de gamla husen nära vägen. Kulturlagren 
som innehöll slagg, tegel, obrända ben, porslin av yngre rödgodstyp samt sot 
och kol kan relateras till bruksverksamheten från 1700-tal och framåt. 

Mellan Harg och Söderharg genomkorsas ett gravfält (raä 43) av väg 76. Vid 
passagen förbi detta kom flera förmodade gravar att beröras av schaktningen 
liksom ett område med boplatslämningar. Tre gravar som alla fanns 
omedelbart intill vägbanan påträffades. Gravarna var sedan tidigare skadade av 
vägarbeten. Hela gravöverbyggnaden var avlägsnad så att en sten-packning 
frilagts som sedermera övertäckts av väggrus. Den del av graven som fanns i 
schaktet undersöktes i samband med scvhaktningsövervakningen. Det fanns 
också kulturlager i schaktet liksom boplatsanläggningar i form av två stolphål 
och en härd. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Harg 51:2 Uppsala Uppland Harg 

Harg 58:1 Uppsala Uppland Harg 

Harg 43:1 Uppsala Uppland Harg 
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AIS Nr År 

2557 2000 

Namn/plats 

Ultuna 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

SAU 

Ansvarig person 

Ylva Bäckström 

Fornlämningskategori 

inga fornlämningar påträffade 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Schaktövervakning i samband med markarbeten i närheten av tidigare kända 
gravfält. Inga anläggningar eller fynd från förhistorisk tid hittades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 401:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 472:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2647 2000 

Namn/plats 

Burvik 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

kommunikationslämning, gränsmärke 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Vid en kompletterande utredning i form av specialinventering inför utvidgning 
av golfbana framkom inga fornlämningar eller andra kulturhistoriska 
lämningar, förutom två gränsrösen. Vid en kontroll av indikationer påträffade 
vid 1990 års utredning kunde en del avföras som naturbildningar, medan andra 
ej återfanns. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Knutby 189:1 Uppsala Uppland Knutby 

Knutby 189:2 Uppsala Uppland Knutby 
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AIS Nr År 

2591 2000 

Namn/plats 

Sandgatan/Kyrkogatan, Enköping 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med anläggande av dagvattenbrunnar i korsningen 
Sandgatan/Kyrkogatan utfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. Vid 
denna kunde kulturlager dokumenteras i tre av fyra gropar. Strukturen på de 
bevarade kulturlagren uppvisade samma karaktär och omfattning som de som 
iakttagits vid tidigare arkeologiska undersökningar i kringliggande kvarter. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2301 2000 

Namn/plats 

Ulleråker, Rosendal 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

SAU 

Ansvarig person 

Michel Guinard 

Fornlämningskategori 

boplats? 

Datering, period 

stenålder 

Fynd 

bergartsavslag, keramik, bränd lera 

Beskrivning 

Arkeologisk utredning i samband med utarbetande av detaljplanprogram för 
områdena Rosendal och Ulleråker. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Bondkyrka 
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AIS Nr 

2302 

Namn/plats 

Ulltunaallén 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

SAU 

Ansvarig person 

Michel Guinard 

Fornlämningskategori 

År 

2000 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

beskrivning saknas 

Raä Nr Län 

Uppsala 

Landskap 

Uppland 

Socken 

Bondkyrka 
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AIS Nr År 

2355 2000? 

Namn/plats 

Sätuna bytomt 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

bytomt 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

saknas 
(angivet som Uppsala 88 i anmälan, troligen avses Björklinge 88:1, Sätuna 
herrgård) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland 

Sida 531 of 687 



 

 

 

 

 

  

  

 

    
         

 

 

   

AIS Nr År 

2620 2000? 

Namn/plats 

Gamla Uppsala 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

SAU 

Ansvarig person 

Ylva Bäckström 

Fornlämningskategori 

inga fornlämningar påträffade 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Inga förhistoriska lämningar påträffades. 
Blanketten saknar löptext, hänvisar till rapport som inte finns med. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 123:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2363 2001 

Namn/plats 

Fjärdingen 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Omläggning av VA med schaktövervakning i Kv Rosenberg. Endast recent 
fyllnadsmaterial framkom. På en plats påträffades dock en tegelmur, vilken 
troligen har samband med bebyggelse före regleringen 1643. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 533 of 687 



 

 

 

 

 

  

  

 

         
      

 

 

   

AIS Nr År 

2356 2001 

Namn/plats 

Kv. Slottet 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

inga lämningar påträffades 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Nedläggning av dagvattenledning i redan utschaktat område. Inga lämningar 
eller kulturlager från det medeltida Uppsala framkom. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2310 2001 

Namn/plats 

Kvarnbo 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Utredning föranledd av planer på förtätning av bostadsområde, inom vilket en 
skärvstenshög finns. Stora delar av utredningsområdet utgörs av skogsbevuxen 
f.d. åkermark. Provschakten visade inga indikationer på överplöjda 
fornlämningar i omgivningen till skärvstenshögen. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 380:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2309 2001 

Namn/plats 

Sveriges Lantbruksuniversitet 

Typ av undersökning 

antikvarisk kontroll 

Ansvarig organisation 

SAU 

Ansvarig person 

Ylva Bäckström 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Antikvarisk kontroll vid schaktning för dränering invid hus C4:112 på Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU). I närområdet finns gravfält och gravar 
registrerade. Inga förhistoriska fynd eller anläggningar påträffades emellertid 
vid schaktningsarbetet. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 401:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 402:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 402:2 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 536 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

       

         
        
           

              
           

           
           

         

 

 

 

 

   

AIS Nr År 

2315 2001 

Namn/plats 

Fansta, Bälinge-Lövsta 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

obrända ben, brynefragment, löpare, blyplomb, tegel, fajans, kritpipa 

Beskrivning 

Utredning föranledd av planerat bostadsområde i anslutning till befintlig 
bebyggelse i Lövstalöt. Vid fältinventeringen framkom indikationer på 
överplöjda fornlämningar i form av kol och sot, skärvsten, obrända ben, 
fragment av brynen, löpare och en blyplomb. De är troligen spår av en boplats. 
Dessutom finns en osäker stensättning på ett impediment och diken och åker-
hak efter sentida odling. Därutöver finns spår av andra sentida verksamheter 
genom fynd av tegel, fajans och kritpipor. Samtliga dessa indikationer ligger 
inom den norra delen av området på ett svagt höjdparti. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Bälinge 431:1 Uppsala Uppland Bälinge 

Bälinge 432:1 Uppsala Uppland Bälinge 

Bälinge 433:1 Uppsala Uppland Bälinge 
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AIS Nr År 

1272 2001 

Namn/plats 

Gillberga 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Västmanlands läns museum 

Ansvarig person 

Karin Nordström 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

odaterat 

Fynd 

bränt ben 

Beskrivning 

Med anledning av lertäkt utfördes en utredning etapp 1 och 2. 
I den sydvästra delen av undersökningsområdet (ca 50 m öster om sydöstra 
hörnet av Gillberga 1:39) påträffades kulturlager med kol, sot, enstaka brända 
ben. Kulturlagret indikerar att en förhistorisk boplats har funnits på platsen, 
men avsaknaden av anläggningar tyder på att det är ett utkantsområde. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vittinge 295:1 Uppsala Uppland Vittinge 
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AIS Nr År 

1273 2001 

Namn/plats 

Horrsta 

Typ av undersökning 

Arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Västmanlands läns museum 

Ansvarig person 

Kaisu Anttila 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av ledningsdragning utfördes en förundersökning i form av 
schaktningsövervakning. 
Inget av arkeologiskt intresse påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Västerlövsta 106:1 Uppsala Uppland Västerlövsta 

Västerlövsta 336:1 Uppsala Uppland Västerlövsta 
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AIS Nr År 

2349 2001 

Namn/plats 

Övre Rickeby, Gånsta 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

röjningsröse 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Vid en arkeologisk utredning i form av specialinventering inför nydragning av 
"Österleden" framkom inga indikationer efter fornlämningar eller andra 
kulturhistoriska lämningar, förutom tre odlingsrösen. Dessa har troligen 
tillkommit i samband med upptagandet av Båsbovreten, och är därför av senare 
datum. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Vårfrukyrka 

Sida 540 of 687 



 

 

 

 

  

  

 

      
           

        
        

 

 

   

AIS Nr År 

2348 2001 

Namn/plats 

Gryttby 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

inga fornlämningar påträffade 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologiska schaktningsövervakning föranledd av schaktgrävning för 
infiltrationsanläggning i utkanten av gravfältet raä 49 i Vendels socken. Inga 
tydliga tecken på förhistoriska gravar påträffades, däremot sentida 
uppfyllningar att döma av förekomsten av tegel och murbruk. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vendel 49:1 Uppsala Uppland Vendel 
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AIS Nr År 

2307 2001 

Namn/plats 

Bälinge-Lövsta 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

skärvstenshög, stolphål, härdar 

Datering, period 

äldre bronsålder 

Fynd 

keramik, bränd lera, brända ben, tänder, löpare 

Beskrivning 

Undersökning föranledd av bygge av gång-cykelbana och underfart för denna 
under E4 genom Lövstalöt i Bälinge socken. Inom undersökningsytorna fanns 
en skärvstenshög, en yta med kokgrop och härdar samt en ansamling stolphål. 
Bland de sistnämnda kunde ett hus identifieras. Datering från skärvstenshögen 
och ett stolphål i huset ligger med kalibrering mellan 1700 och 1400 f.Kr. 
Fynden utgjordes av relativt små mängder keramik, bränd lera, brända ben, 
tänder och en löpare av sten. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Bälinge 299:1 Uppsala Uppland Bälinge 

Bälinge 299:2 Uppsala Uppland Bälinge 
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AIS Nr År 

2358 2001 

Namn/plats 

Nedre Slottsgatan 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Schaktningsövervakning i samband med ledningsarbete. Fem sektioner 
upprättades vilka visade ursprunglig topografi samt spår av äldre 
gatubeläggning. Observationer längs gatan gjordes vilka visade den 
ursprungliga lerans topografi. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2306 2001 

Namn/plats 

Lövstalöt 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

skärvstenshög, boplats, odlingslager? 

Beskrivning 

Utredning med grävning av provschakt föranledd av bygge av gång- och 
cykelväg längs med E4 genom Lövstalöt. Av de fem områden med indikationer 
på fornlämning lokaliserades en överplöjd skärvstenshög och en härd inom 
Lokal 2. Inom Lokal 1 och 3 påträffades kulturlager som troligen kan vara 
odlingslager av okänd ålder. Inom Lokal 5 påträffades två härdar, som troligen 
utgjorde utkanten av en större boplatsyta. Inom Lokal 4 påträffades inga spår 
av fornlämningar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Bälinge 429:1 Uppsala Uppland Bälinge 

Bälinge 299:1 Uppsala Uppland Bälinge 

Bälinge 430:1 Uppsala Uppland Bälinge 

Bälinge 300:1 Uppsala Uppland Bälinge 

Bälinge 299:2 Uppsala Uppland Bälinge 

Sida 544 of 687 

Datering, period 

bronsålder, järnålder? 

Fynd 



 

  

 

 

 

  

 

 

         
          

                
          

             
             

           
           

           

 

 

   

AIS Nr År 

2339 2001 

Namn/plats 

kvarteret Boktryckaren, Årsta 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av planerad bostadsbebyggelse i kvarteret Boktryckaren i 
Uppsala stads SV del gjordes en arkeologisk utredning. Utredningen omfattade 
ca 20 ha och gjordes i ett första steg som en okulär besiktning av området. Vid 
besiktningen framkom ett mindre område om ca 1,5 ha med 
fornlämningsindikation i form av skärvig sten i åker och en del andra fynd. 
Området låg nära det kända läget för Slavsta historiska bytomt. Det finns också 
flera gravfält i närheten. Ett ungefär lika stort område låg vid 
inventeringstillfället i vall. Resultatet kommer att föranleda en anmodan om en 
utredning etapp II med sökschakt inom det ca 3 ha stora området. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 615:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2803 2001 

Namn/plats 

Åkerby Prästgård 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

ingen fornlämning påträffad 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Förundersökning föranledd av planer på att anlägga en gödselbrunn invid en 
ladugård och gravfält. I provschakten fanns spår av sentida störningar som 
uppfyllningar och en ränna. Inom den förundersökta ytan finns inga 
indikationer på bevarade gravar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Åkerby 20:1 Uppsala Uppland Åkerby 

Sida 547 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

 

          
         

            
   

 

 

   

AIS Nr År 

2360 2001 

Namn/plats 

Skolparken 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

ben, tegel 

Beskrivning 

Antikvarisk kontroll vid schaktningar för kabeldragning i södra delen av 
Skolparken Enköping. Den övervakade delen bestod av sentida uppfyllnad; 
grusig sang samt mylla och sand. Inga spår av medeltida gravar eller 
nedgrävningar för dessa iakttogs. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 

Sida 548 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

         
         

           
         

          

 

 

   

AIS Nr År 

2343 2001 

Namn/plats 

Linnégatan, Dragarbrunnsgatan 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med en arkeologisk schaktningsövervakning i Linnégatan och 
Dragarbrunnsgatan i Uppsala kunde en sektion med bevarade kulturlager 
dokumenteras. Kulturlager fanns bevarade med en tjocklek av 0,9 m, men 
innehöll inga tydliga konstruktioner eller fynd. Övriga schaktningsarbeten för 
byte av äldre fjärrvärmeledningar kom att ske inom befintligt äldre schakt. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2801 2001 

Namn/plats 

Vaksala-Åby 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

yngre bronsålder 

Fynd 

keramik med rabbig och strimmig yta 

Beskrivning 

I samband med markarbeten inför uppförandet av en friggebod påträffades 
skärvig sten och ett kulturlager på platsen. Vid den efterföljande arkeologisk 
undersökningen grävdes och dokumenterades en kokgrop och ett kulturlager. 

Lämningarna hör förmodligen ihop med en boplats i området till vilken också 
hör en intilliggande skärvstenshög. Genom en analys av lämningarnas karaktär, 
lokalisering och höjd över havet liksom av andra fornlämningar i närheten 
gjordes bedömningen att boplatsen härrör från bronsålder. Även fyndet av ett 
keramikfragment med rabbig och strimmig yta talar för en datering till 
bronsålder, troligen den senare delen. Fynd av lerklining med kvistavtryck i 
kulturlagret pekar på ett det troligen funnits en bebyggelse på platsen vilket 
förstärker intrycket av att det rör sig om en boplats. 

Sida 550 of 687 



 

 

   

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vaksala 223:1 Uppsala Uppland Vaksala 
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AIS Nr År 

2305 2001 

Namn/plats 

Fansta, Bälinge-Lövstalöt 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Utredning föranledd av planerat bostadsområde i anslutning till befintlig 
bebyggelse i Lövstalöt. Vid grävning av provschakt framkom överplöjda 
fornlämningar i form av härdar och mörkfärgningar på tre platser i områdets 
västra och nordöstra delar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Bälinge 431:1 Uppsala Uppland Bälinge 

Bälinge 432:1 Uppsala Uppland Bälinge 

Bälinge 433:1 Uppsala Uppland Bälinge 

Sida 552 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

  

           
           
             
           

            

 

 

   

AIS Nr År 

2337 2001 

Namn/plats 

Fjärdingen 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

borgruin, stadslager 

Datering, period 

senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med nedläggning av fiberoptisk kabel framkom rester efter den 
södra rundeln till den äldre ärkebiskopsborgen. Muren som idag ligger strax 
under trottoarfyllningen hade en bredd om ca 2 meter. Stenarna i muren var 
fogade med kalkbruk. Ingreppet för schaktet igenom murpartiet blev endast ca 
0,2 m djupt, varvid ett stenskikt kom att tas bort. Inga fynd påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2332 2001 

Namn/plats 

kvarteret Örtedalen 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Inför planerad nybyggnation i kvarteret Örtedalen, Dragarbrunn 4:10 utfördes 
en arkeologisk förundersökning. Inga spår efter äldre, medeltida lämningar 
påträffades, vare sig byggnadskonstruktioner eller en äldre gränd-dragning. 
Området tycks ha nyttjats för odling fram till den senaste bebyggelsen 
uppfördes under slutet av 1800-talet - början av 1900-talet. Denna tolkning 
stöds av lagerbilden i de dokumenterade sektionerna och av fyndmaterialet, 
som ej togs tillvara. Därutöver kan det noteras att den senaste bebyggelsen har 
påverkat de tunna lagren i relativt stor omfattning. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2319 2001 

Namn/plats 

Broby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

inga fornlämningar påträffades 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Förundersökning föranledd av planer på att uppföra en bostadspaviljong vid 
Bärby ungdomshem, som ligger i nära anslutning till gravfält. Inga tydliga 
förhistoriska lämningar påträffades däremot spår knutna till agrara 
verksamheter som diken och täckdiken. Därtill påträffades sentida störningar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Funbo 48:1 Uppsala Uppland Funbo 

Funbo 49:1 Uppsala Uppland Funbo 
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AIS Nr År 

2300 2001 

Namn/plats 

Almunge-Hagby 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

grav, boplats 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med utbyggnad av ett fiberoptiskt kabelnät längs med väg 273 och 
282 från Husby-Långhundra till länsgränsen mot Stockholms län via Almunge 
och Knutby har en arkeologisk schaktningsövervakning utförts. På två platser i 
Almunge socken passerade kabelstråket nära kända fornlämningar. Vid 
Almunge-Hagby observerades inga förhistoriska lämningar, men däremot en 
stenpackning som troligen är en sentida ramp från vägen. Inga fynd påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Almunge 401:1 Uppsala Uppland Almunge 
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AIS Nr År 

2304 2001 

Namn/plats 

Bälinge-Nyvla 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

ej fornlämning 

Datering, period 

Fynd 

löpare 

Beskrivning 

Arkeologisk utredning föranledd av planer på att nytt bostadsområde i 
anslutning till befintlig bebyggelse i Bälinge. Utredningsområdet utgörs av 
åkermark. Närmaste fornlämning är en väg som löper i kanten av den aktuella 
ytan samt en skärvstenshög omkring 200 m längre norrut. Därutöver finns 
skärvstenshögar och gravar i den närmaste omgivningen. Inom området 
påträffades svaga indikationer på fornlämning i form av fragment av två 
löpare. Möjligen kan de knytas till skärvstenshögen norr om området eftersom 
övriga fynd hade sentida karaktär. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Bälinge 
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AIS Nr År 

2323 2001 

Namn/plats 

Gamla Uppsala 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder, folkvandringstid, nyare tid 

Fynd 

keramik, bränd lera, brända ben, obrända ben, slagg, löpare, slipade stenar 

Beskrivning 

Undersökning föranledd av bygge av vändplan för bussar vid Gamla Uppsala 
skola. Den undersökta ytan angränsade till en undersökning från 1988. Inom 
ytan påträffades främst härdar och stolphål. Tre hus kunde identifieras även 
om ingen av dem kunde undersökas i sin helhet. Dateringar från boplatsen 
ligger i yngre romersk järnålder och folkvandringstid. Därtill fanns en 
stenläggning som utgör spår av en tidigare sträckning av Vattholmavägen. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 284:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2361 2001 

Namn/plats 

Slottet 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

massgrav 

Datering, period 

senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

skelett, ben (människa) 

Beskrivning 

Mindre schakt om2x3 m gjordes där två områden med skelettdelar framkom. 
Graven var orienterad i Ö/V riktning. I väst fanns sju kranier i öst mest lårben. 
Den andra graven låg intill och var djupare samt större. Ingen ordning eller 
uppdelning kunde urskiljas, samtliga ben var nedkastade. Under dessa två 
gravar fanns ytteligare ett lager med ben vilket inte undersöktes Benen 
utgjorde resterna av minst 60 individer. Redan 1971 framkom skelettdelar i 
Slottsbacken. Maj 2001 undersöktes skelett vilket visade en massgrav. Vid 
medeltidens slut låg lokalen för massgraven utanför den centrala kärnan. Först 
under 1600-talet kom området att hamna innanför tullarna. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

1043 2001 

Namn/plats 

Rosendal 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Västmanlands läns museum 

Ansvarig person 

Jan Ählström 

Fornlämningskategori 

Fyndplats 

Datering, period 

järnålder? 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av ledningsdragning utfördes en antikvarisk kontroll. 
Vid undersökningen påträffades nio boplatsanläggningar: stolphål, kulturlager, 
härdar och avfallsgropar. Anläggningarna var endast synliga i schaktväggen till 
följd av grävmetoden. Boplatslämningarna kan troligtvis tidsfästas till 
järnåldern. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enåker 120:1 Uppsala Uppland Enåker 

Enåker 120:2 Uppsala Uppland Enåker 

Sida 561 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

       
        

             
       

 

 

   

AIS Nr År 

2362 2001 

Namn/plats 

Skokloster 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

kulturlager, slott 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk schaktningsövervakning inför skadeundersökning och utbyte av 
avloppsledningar inom fastighet Skokloster 2:4. Den under 1970-talet 
konstaterade tegelugnen fanns kvar i gott skick. S om Stenhuset och vidare V 
om slottet kunde ett område med stenar dokumenteras. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Skokloster 111:1 Uppsala Uppland Skokloster 
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AIS Nr År 

2359 2001? 

Namn/plats 

Viksta 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

kulturlager 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Ingrepp i fast fornlämning inför ombyggnad av elledningar mellan Viksta 
prästgård och Myrby. Vid Nyvalla skedde schaktning enl. planerad sträckning. 
Inga spår av påverkan på boplatslämningar eller skärvstenshögar, trots skärvig 
sten i jord. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Viksta 88:1 Uppsala Uppland Viksta 
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AIS Nr År 

2366 2002 

Namn/plats 

Fots väg, Knivsta 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk schaktningsövervakning i samband med utbyggnad av vatten- och 
avlopp i Knivsta, Fots väg. Kontroll av grävda schakt resulterade inte i något 
av antikvariskt intresse. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Knivsta 
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AIS Nr År 

2367 2002 

Namn/plats 

Lena kyrka - Ekeby 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Schatningsövervakning i samband med nedläggning av nya elledningar. I inget 
av sckakten framkom kulturlager eller fynd av antikvariskt intresse. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Lena 88:1 Uppsala Uppland Lena 
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AIS Nr År 

2369 2002 

Namn/plats 

Tierp-Tierps kyrkby 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Linda Qviström 

Fornlämningskategori 

grav? 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Schaktningsövervakning i samband med nedläggning av bredbandskablar. Tre 
lokaler berördes varav inga uppvisade några fynd. Lokal 1 uppvisade en 
centimetertunn sotstrimma direkt på den understa, ljusa silten. Lokal 2 
uppvisade vid schaktkanten i V en decimetertjock och ca två m lång sotig 
strimma med små kolstänk. Möjligen kan sotlagret vara resterna efter en 
bortgrävd grav. Lokal 3 uppvisade inga bevarade lämningar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tierp 88:1 Uppsala Uppland Tierp 
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AIS Nr År 

2370 2002 

Namn/plats 

Kyrkogårdsgatan mfl. 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Schaktningsövervakning i samband med utbyte av VA och el i S:t 
Johannesgatan mellan Övre Slottsgatan och Kyrkogårdsgatan samt 
Kyrkogårdsgatan mellan Skolgatan och S:t Olofsgatan. Samtliga schakt 
innehöll fyllnadsmassor av recent typ. Inga äldre kulturlager fanns bevarade 
intakta. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2372 2002 

Namn/plats 

Brillinge 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

förromersk järnålder, romersk järnålder 

Fynd 

glas, ben, bränd lera, harts, keramik del av kärl, bronsknapp, bronssölja, 
järnbrodd, mynt från historisk tid, slagg, knacksten, bryne, glättsten 

Beskrivning 

Våren och sommaren 2002 utfördes en arkeologisk undersökning inför den nya 
E4. Området utgjorde en boplatslämning där delar av bebyggelse framkom. 
Två treskeppiga hus, två mindre fyrstolpshus kunde undersökas i sin helhet. 
Utöver detta fanns aktivitetsytor med spridda härdar, en trolig hägnad samt en 
grav. Graven konstaterades vara en brandgrav med brända ben och en 
hartstätningsring. Området härrör från yngre romersk järnålder där graven är 
förromersk järnålder. Långhuset som påträffades daterades till yngre romersk 
järnålder. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 305:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2368 2002 

Namn/plats 

Gamla Uppsala 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med nedgrävning av avlopp utfördes en arkeologisk 
schaktningsövervakning. Inga äldre lämningar påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2365 2002 

Namn/plats 

Näset-Kättslinge 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk schaktningsövervakning i samband med kabeldragning. Inga 
tecken på överplöjda fornlämningar kunde iakttas. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Jumkil 88:1 Uppsala Uppland Jumkil 
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AIS Nr 

2341 

Namn/plats 

Näs-Söderby 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

grav, stensättning, bebyggelselämning, stensträng, väg, 
kommunikationslämning 

År 

2002 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk utredning föranledd av planer på att anlägga en golfbana. Inom 
utredningsområdet var fyra stensättningar och sentida bebyggelselämningar 
kända sedan tidigare. Vid utredningen lokaliserades en stensträng, två 
väglämningar, ett område med röjningsrösen och röjda ytor, ett gränsmärke 
och indikationer på boplats i åkermark. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala-Näs 97:1 Uppsala Uppland Uppsala-Näs 

Uppsala-Näs 99:1 Uppsala Uppland Uppsala-Näs 

Uppsala-Näs 100:1 Uppsala Uppland Uppsala-Näs 

Uppsala-Näs 135:1 Uppsala Uppland Uppsala-Näs 

Uppsala-Näs 138:1 Uppsala Uppland Uppsala-Näs 

Uppsala-Näs 139:1 Uppsala Uppland Uppsala-Näs 

Uppsala-Näs 140:1 Uppsala Uppland Uppsala-Näs 

Uppsala-Näs 159:1 Uppsala Uppland Uppsala-Näs 
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Uppsala-Näs 164:1 

Uppsala-Näs 168:1 

Uppsala-Näs 169:1 

Uppsala-Näs 224:1 

Uppsala-Näs 227:1 

Uppsala-Näs 228:1 

Uppsala-Näs 226:1 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppsala 

Uppland Uppsala-Näs 

Uppland Uppsala-Näs 

Uppland Uppsala-Näs 

Uppland Uppsala-Näs 

Uppland Uppsala-Näs 

Uppland Uppsala-Näs 

Uppland Uppsala-Näs 
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AIS Nr År 

2340 2002 

Namn/plats 

Årsta 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

I nära anslutning till Slavsta historiska bytomt framkom överplöjda 
boplatslämningar av förhistorisk karaktär samt överplöjda lämningar som 
kunde knytas till bytomten. Sammanlagt framkom 20 anläggningar av 
förhistoriska karaktär. Inga av dessa undersöktes. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 615:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2338 2002 

Namn/plats 

Gränby 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

gravfält, skärvstenshög, bytomt 

Datering, period 

bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Utredningen föranleddes av planer på bostadsbygge inom parkområdet Gränby 
backe. Inom utredningsområdet finns Gränby gamla bytomt samt tre gravfält. 
Ett fjärde gravfält har funnits inom området, men undersöktes och borttogs 
1968. 

Äldre lantmäterikartor visar att bytomten har flyttats mellan 1640-41 och 1733. 
Dessutom antyder historiska uppgifter att flyttningar av gårdar kan ha 
förekommit tidigare. Inom den norra tredjedelen av utredningsområdet kan det 
därför finnas lämningar förknippade med bytomten. 

De tre bevarade gravfälten ligger i den mellersta och södra delen av 
utredningsområdet. Ett av dem, som bland annat innehåller en storhög, är 
kraftigt skadat av markarbeten. Eftersom det finns skärvstenshögar inom ett av 
gravfälten och boplatslämningar har påträffats under ett gravfält i närheten kan 
det finnas lämningar av boplatser inom utredningsområdet. I anslutning till 
gravfälten finns dock flera ytor där det finns spår av mer eller mindre 
omfattande markarbeten, som kan ha skadat fornlämningar. 

Det största sammanhängande område där fornlämningar kan finnas bevarade 
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ligger i områdets centrala del, mellan bytomt och gravfält. Mindre ytor där det 
kan finnas fornlämningar finns i de yttre delarna. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 57:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 58:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 60:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 64:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

1276 2002 

Namn/plats 

Morgongåva 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Västmanlands läns museum 

Ansvarig person 

Karin Nordström 

Fornlämningskategori 

järnbruk 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av nybyggnation utfördes en utredning etapp 1 och 2. 
Inga sedan tidigare okända fornlämningar påträffades inom ytan. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vittinge 147:1 Uppsala Uppland Vittinge 

Sida 576 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

  

           
           

            
           

            
    

 

 

   

AIS Nr År 

2327 2002 

Namn/plats 

Ullbolsta 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

bränd lera, keramik 

Beskrivning 

Undersökning föranledd av bygge av bostadshus. I den nära omgivningen finns 
tre skärvstenshögar (raä 88, Jumkil sn). Platsen utgjordes av hagmark och 
provgropar har visat på förekomsten av bränd lera, keramik och skärvsten i 
matjordslagret. Inom den undersökta ytan påträffades en härd, ett stolphål och 
en mörkfärgning. Stolphålet hade anlagts i härden och visar därmed att platsen 
har utnyttjats under längre tid. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Jumkil 88:1 Uppsala Uppland Jumkil 
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AIS Nr År 

2374 2002 

Namn/plats 

Björklinge sn, Tensta Sn 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats, odlingsrösen 

Datering, period 

mellanneolitikum, odaterat 

Fynd 

keramik (gropkeramik) 

Beskrivning 

Arkeologisk utredning inför E4. Inom sträckningens område lokaliserades nio 
lokaler med olika karaktär. Vid Sandbro påträffades små fragment av 
gropkeramik trol. stenåldersboplats. Fyra lokaler med odlingsrösen påträffades 
och två lokaler med troliga boplatslämningar vid Tibble och Sandbro. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Björklinge 

Uppsala Uppland Tensta 
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AIS Nr År 

2303 2002 

Namn/plats 

Berthåga, Stenhagen 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

järnålder? 

Fynd 

Beskrivning 

Förundersökning föranledd av planer på bygge av fotbollsplaner och lokalgata 
vid Stenhagen Centrum. Det förundersökta området utgjordes av åkermark. I 
den sydvästra, yttre delen av det förundersökta området påträffades lämningar 
av en överplöjd boplats med en härd, fyra stenskodda stolphål och två 
mörkfärgningar. Stolphålen har troligtvis ingått i ett treskeppigt hus. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Läby 117 Uppsala Uppland Läby 
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AIS Nr År 

2373 2002 

Namn/plats 

Gamla Uppsala 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

förromersk järnålder, romersk järnålder 

Fynd 

benavfall, slipad sten, löpare, malsten, knacksten, slagg, bränd lera, 
keramikkärl, järnnitar 

Beskrivning 

Sommaren 2002 utfördes en arkeologisk underökning av delar av en boplats 
från äldre järnåldern i SV delen av Gamla Uppsala By. Undersökningen 
resulterade i fastställande av sex treskeppiga hus, ett fyrstolpshus spår av 
hägnader, åtta brunnar, härdar, nedgrävningar samt kulturlager. Bebyggelsen 
dateras till en period mellan 200 f.Kr. - 300 e. Kr. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 586:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2342 2002 

Namn/plats 

kvarteret Atle 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Inför planerad nybyggnation i kvarteret Atle i Uppsala genomfördes en 
arkeologisk förundersökning. På tre platser togs schakt upp, varvid plan- och 
sektioner kunde upprättas. Sektionerna visar att äldre medeltida lämningar inte 
fanns bevarade inom denna yta av kvarteret. Det historiska källmaterialet i 
form av kartor visar att bebyggelse troligtvis har uppförts under slutet av 1600-
talet, medan lagerbilden visar på en relation med nuvarande bebyggelse från 
1700-1800-talen. Inga fynd påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2388 2002 

Namn/plats 

Gråmunkehöga 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Upplandsmuseet utförde november 2002 en arkeologisk utredning i samband 
med utbyggnad av fastighet Gråmunkehöga 5:5. Inga ytterligare antikvariska 
objekt påträffades. 

(fel raä nummer på blanketten) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Funbo 
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AIS Nr År 

2375 2002 

Namn/plats 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Malin Gustafsson 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Förundersökning inför byggande av serviceväg. Sökschakt grävdes där 
följande påträffades: 16 härdar, 14 stolphål, 8 gropar. Inga tydliga 
konstruktioner framkom. Troligen finns ett boplatsläge inom området. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 583 of 687 



 

   

 

 

 

  

 

 

        
            

  

 

 

   

AIS Nr År 

2371 2002 

Namn/plats 

Bäverns Gränd, Kv Örnen 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Schaktningsövervakning i samband med grundläggning av plank. Schaktet 
kom att gå genom redan störda lager, där inget av antikvariskt intresse 
framkom. Inget dokumenterades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 584 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

          
         

 

        

 

 

   

AIS Nr År 

2392 2002 

Namn/plats 

Gånsta 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Inför upprättandet av en detaljplan har en arkeologisk förundersökning utförts. 
Inom utredningsområdet observerades en lokal med boplatsindikationer i form 
av skärvsten. 

(fel raä nr? raä 26:1 är listad som stensättning) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vårfrukyrka 26:1 Uppsala Uppland Vårfrukyrka 

Sida 585 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

        
          

           
         
           

            
          

               
           

   

    

   

AIS Nr År 

2390 2002 

Namn/plats 

Väppebyäng 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

kulturlager, odlingslager 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Upplandsmuseet utförde under december 2002 en schaktningsövervakning i 
samband med bebyggande av Väppebyäng. I ett av schaktdikena kunde 
fornlämning av historisk karaktär observeras. En profil rensades fram där ett 
mörkfärgat, sandblandat kulturlager kunde förljas ca. 15 m söderut. 
Kulturlagret var ca. 0,05-0,15 m tjockt. Över kulturlagret fanns ett tjockt 
matjordslager och under ett lager sand. I sanden under kulturlagret fanns ett 
antal olika typer av nedgrävningar.Anläggning tre bestod av en större 
nedgrävning ca. 3,5 m i diam. Möjligen kan det röra sig om resterna av en 
härd. Även rester av vad som tolkas vara odlingslager sammankopplade med 
de intilliggande boplatslämningarna påträffades. 

(fel raä nr på anmälan) 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Kalmar 

Sida 587 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

          
        

          
           

    

 

   

AIS Nr År 

2387 2002 

Namn/plats 

Gamla Uppsala 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Malin Gustafsson 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder, folkvandringstid 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av etablerande av projektkontor och skyddsvall utfördes en 
arkeologisk förundersökning. Söktschakt med grävmaskin drogs varvid 58 
anläggningar påträffades. Anläggningarna bestod till största del av härdar med 
datering 200-400 e.Kr. Området kan möjligen betecknas som utkanten av ett 
boplatsområde. 

(fel raä nr på blanketten) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 588 of 687 



 

   

 

 

 

  

 

           
       

             

 

 

   

AIS Nr År 

2386 2002 

Namn/plats 

Tullgatan, Kungsgatan, Enköping 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid 

Fynd 

Beskrivning 

Vid schaktövervakning i samband med nedläggning av VA och el framkom 
kulturlager som överensstämmer med tidigare undersökta, intilliggande 
kvarter. Ett brandlager i sektion 3 kan ev. härröra från stadsbranden i Enköping 
1799. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 

Sida 589 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

 

         
         

             
  

 

 

   

AIS Nr År 

2384 2002 

Namn/plats 

Öregrund 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Linda Qviström 

Fornlämningskategori 

stadslager, brandlager 

Datering, period 

medeltid 

Fynd 

recent fönsterglas 

Beskrivning 

Arkeologisk schaktningsövervakning i samband med nedläggning av el- och 
bredbandskablar. På ett par ställen framkom ett decimetertjockt brandlager. 
Inga fynd förutom en bit grönt fönsterglas av recent typ. Ingen datering av 
området kunde fastställas. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Börstil 142:1 Uppsala Uppland Öregrund 
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AIS Nr År 

2378 2002 

Namn/plats 

Skörby 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

förromersk järnålder, vikingatid 

Fynd 

keramik, lerklining, obrända ben, verktyg av järn 

Beskrivning 

År 2002 utfördes schaktningsövervakning i samband med utbyggnad av VA 
vid Skörby, Håbo kommun. Totalt påträffades 60 anläggningar eller ytor med 
kulturlager. Merparten av dessa utgjordes av stolphål (43 st). Det fanns också 
nedgrävningar, härdar, stenpackning, brunn, mörkfärgning samt ytor med 
kulturlager. Fyndmaterial bestod mest av ben även enstaka keramik och lera 
förekom. Materialet visar på bondgårdsmiljö med djurhållning från yngre 
järnåldern. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Kalmar 109:1 Uppsala Uppland Kalmar 
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AIS Nr År 

2376 2002 

Namn/plats 

S:t Persgatan 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Linda Qviström 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk schaktningsövervakning i samband med VA-ledningsarbete. Inga 
kulturlager framkom eftersom schakten helt grävdes inom tidigare urschaktat 
område. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2377 2002 

Namn/plats 

Valgeby 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

fajans, porslin 

Beskrivning 

I samband med utbyggnad av VA anlitades antikvarisk övervakning. Inga spår 
av fornhistorisk aktivitet kunde skönjas. Dock påträffades några skärvor av 
fajans och porslin. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Härkeberga 26:1 Uppsala Uppland Härkeberga 
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AIS Nr År 

2383 2002 

Namn/plats 

Fjärdingen 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Linda Qviström 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Schaktningsövervakning utfördes i samband med byggnationen av ett 
fundament till brandtrappa. I delar av Ö och N schaktkanten syntes kulturlager, 
främst raseringslager. Överst sand ochgrus från recent gårdsplan, under detta 
ett raseringslager vilket troligtvis har uppkommit i samband med uppförandet 
av nationsbyggnaden. Under dettasyntes stenläggning vilket tros vara äldre 
gårdsbeläggning. Under detta fanns två raseringslager. Det framkom även i 
schaktets södra del rester efter spisfundament eller mur. Under detta lager 
fanns ett sotigt, sandigt och tjockt lager där små bitar handblåst fönsterglas 
påträffades samt kritpipsskaft. Raseringslagren dateras till troligt 1600-tal. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2379 2002 

Namn/plats 

Berthåga 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder, folkvandringstid 

Fynd 

löpare, sländtrissa, bränt ben, obränt ben, keramik 

Beskrivning 

Hösten 2002 utfördes arkeologisk slutundersökning inför anläggande av 
lokalgata och bollplan. Sammanlagt kunde sju hus lokaliseras, två hägnader, 
härdar och rännor. Två av husen var av större karaktär och inrymde troligen 
bostadsdelen. Fem mindre hus fungerade troligtvis som ekonomibyggnader. 
Bebyggelsen har troligen existerat i två skeden. Dateringar tyder på romersk 
järnålder och in i folkvandringstid. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Läby 110:1 Uppsala Uppland Läby 
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AIS Nr År 

2382 2002 

Namn/plats 

Gånsta 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

kulturlager, boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Förundersökning utförd i samband med nybyggnation av Österleden. Kraftigt 
kulturlager vilket troligtvis ingår i ett mer vidsträckt boplatsområde. Miljö och 
fornlämningar i området tyder på äldre järnålder och bronsålder. 

(fel fornlämningsnummer angivet i anmälan) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Vårfrukyrka 

Sida 597 of 687 



 

  

 

 

 

  

 

 

   

          
  

          
       
     

    

 

   

AIS Nr År 

2381 2002 

Namn/plats 

Bärbyleden genom Vaksala 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Andreas Hennius 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

förromersk järnålder, romersk järnålder 

Fynd 

löpare, stenkol, kritpipa, keramik, bränt ben, bränd flinta, slagg, keramik, 
bränd lera, lerklining 

Beskrivning 

Med anledning av utbyggnaden av Bärbyleden etapp III utfördes en 
arkeologisk förundersökning av boplatslämningar. Boplatserna dateras med 
hänvisning till kringliggande fornminnen till järnåldern. 

(fel fornlämningsnummer angivet i anmälan) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Vaksala 

Sida 598 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

  

         
         

             
           

          
   

 

 

 

   

AIS Nr År 

2380 2002 

Namn/plats 

Rickomberga 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Per Frölund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

bronsålder, romersk järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Inför ett planerat bostadsbygge utfördes en antikvarisk slutundersökning av 
området. På plats konstaterades lämningar av antikvariskt intresse. Mestadels 
rör det sig om stolphål och härdar. Datering i västra schaktet ligger kring 
mellersta bronsåldern medan det östra schaktet dateras till senare delen av 
romersk järnålder. Området tolkas som aktivitetsyta med anknytning till övriga 
äldre järnåldersboplatser i området. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 499:4 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 329:2 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2416 2002, 2004 

Namn/plats 

Salsta slott 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

slott 

Datering, period 

medeltid 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av omfattande renovering/ombyggnad av Salsta slott 
övervakades arbetet av arkeolog. Under arbetets gång dokumenterades 
byggnadsförändringar och äldre grundmurar och spår efter igensatta öppningar 
observerades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Lena 7:1 Uppsala Uppland Lena 

Sida 600 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

 

          
          

         
 

          
       

 

 

   

AIS Nr År 

2403 2003 

Namn/plats 

Högsta 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

järnålder, medeltid 

Fynd 

Beskrivning 

Våren 2003 utfördes en arkeologisk undersökning i samband med nedläggande 
av VA. Undersökningen koncentrerades till tre platser där jorden avbanades. 
Förekomst av härdar, stolphål, kulturlager konstaterades, lämningar som sattes 
i samband 
med en angränsande boplats från järnålder som undersöktes 1992/93. Utöver 
detta påträffades en tegelugn som antas tillhöra medeltid. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Övergran 88:1 Uppsala Uppland Övergran 
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AIS Nr År 

2404 2003 

Namn/plats 

kvarteret Ånäbben, Fjärdingen 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med nybyggnation i kvarteret Ånäbben utfördes en arkeologisk 
schaktövervakning. Inga medeltida lämningar eller konstruktioner påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 602 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

       
         

 

 

 

   

AIS Nr År 

2406 2003 

Namn/plats 

kvarteret Rudan 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med upprustningsarbete genomförde Upplandsmuseet en 
schaktningsövervakning. Inga fynd påträffades, inga lämningar eller spår av 
medeltida kulturlager. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 603 of 687 



 

   

 

 

 

  

 

 

 

         
          
      

       

   

 

   

AIS Nr År 

2408 2003 

Namn/plats 

Rasbo sn, Vaksala sn 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

ej angivna 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Sommaren och hösten 2003 genomförde Upplandsmuseet en utredning med 
anledning av kommande vägbygge genom Vaksala och Rasbo socknar. I 
anslutning till utredningsområdet finns mycket omfattande 
fornlämningsmiljöer från bronsålder och medeltid samt medeltida lämningar. 

(raä nummer ej angivna) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Rasbo 

Uppsala Uppland Vaksala 
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AIS Nr År 

2409 2003 

Namn/plats 

Kyrkogatan-Skolgatan 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Linda Qviström 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid 

Fynd 

porslinsskärva, djurben 

Beskrivning 

Inför nedgrävning av kabel utfördes arkeologisk schaktningsövervakning. Vid 
schaktning pårtäffades sannolikt omrörda humösa och sandiga kulturlager. I 
det omrörda lagret hittades ett djurben. Ett schakt grävdes i orörd mark där fem 
djurbensfragment påträffades. I de lager som framträdde förekom tegelflis och 
en proslinsskärva 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2410 2003 

Namn/plats 

S:t Eriks torg 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid 

Fynd 

Beskrivning 

Vid uppförande av kabelschakt utfördes en arkeologisk 
schaktningsövervakning. Schaktningen kom inte att beröra äldre kulturlagert 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2417 2003 

Namn/plats 

Berget, Lövstaholm 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

äldre järnålder 

Fynd 

flintavslag, obrända och obrända ben, lerklining, ten av järn, del av löpar 

Beskrivning 

Inför dragning av VA utförde Upplandsmuseet en arkeologisk 
slutundersökning. Vid undersökningen påträffades tydliga boplatsindikationes 
så som; stolphål kokgropar, störhål och härdar. Dateringen låg på ett spann 
mellan yngre romersk 
järnålder/folkvandringstid. Ytan var komplex med bebyggelselämningar och 
spår av andra boplatsaktiviteter över lång tid. De äldsta lämningarna var 
resterna av ett hus och hägnader från äldre romersk järnålder. Totalt sett med 
intilliggande undersökta områden så rör det sig om ett stort boplatsområde med 
boplats- eller aktivitetsytor från bronsåldern och fram till folkvandringstid. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 531:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 614:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2415 2003 

Namn/plats 

parken Hörnan 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

ej angivet 

Datering, period 

medeltid 

Fynd 

Beskrivning 

Inför upprustning utfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. Inga 
intakta kulturlager fanns bevarade. 

(raä nr ej angivet, karta saknas) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland 
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AIS Nr År 

2322 2003 

Namn/plats 

Gamla Uppsala 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning, särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

SAU 

Ansvarig person 

Ann Lindkvist 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

vendeltid, vikingatid 

Fynd 

årderbill, lie, nyckel, kedja, sölja, brodd, kniv, mejsel, bronsbleckt, 
bronssölja, tennsmälta, slagg, järnmalm, djurben 

Beskrivning 

I samband med att Uppsala kommun skulle lägga ned en ny dagvattenledning 
utfördes för- och slutundersökning av en boplatsyta i åkermark norr om kyrkan 
i Gamla Uppsala. Fornlämningen har undersökts tidigare.. Anläggningar och 
fynd framkom på de ytor som låg på ömse sidor av det större diket som löper i 
NÖ-SV. Ett schakt grävdes också i vinkel mot de första, i NV-SÖ-riktning men 
här påträffades fynd och anläggningar endast i den SÖ-delen. 

Anläggningarna utgjordes främst av stolphål men även gropar, härdar, störhål, 
kulturlager, stenpackningar samt recenta diken. Två större stenpackningar 
visade sig höra samman med stenpackningar som påträffats under tidigare 
undersökningar. En grop innehöll stora mängder käkar och övriga delar av 
skallen från nöt, något som kan vara ett husoffer. Samma strukturering av 
boplatsytan som kunde avläsas i tidigare undersökning fanns på denna yta. I 
dagsläget har inga hus eller delar av hus identifierats. Kulturlagren var delvis 
mycket tjocka och fyllde ut större svackor. 

Fynden utgjordes främst av stora mängder obrända djurben som ännu inte 
analyserats. Vidare påträffades en hel del metallfynd. Bland järnföremålen kan 
nämnas en årderbill med skaftlapp, en lie, två sammanhållna nycklar, en kedja, 

Sida 610 of 687 



             
             

  

          
     

 

 

   

två söljor, två broddar, en kniv och en mejsel. Vidare framkom ett bronsbleck 
med nit, en bronssölja och en tennsmälta. Några bitar slagg och en bit 
järnmalm hittades också. 

Två prover är insända för C14-datering. Fynden indikerar dock samma 
datering som tidigare undersökning, nämligen vikingatid. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 285:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2802 2003 

Namn/plats 

Buddbo 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Anna Berggren 

Fornlämningskategori 

grav 

Datering, period 

Fynd 

keramik 

Beskrivning 

Inför planeringen av en eventuell ersättningsväg utfördes en arkeologisk 
utredning av sträckan EV 04. Denna sträckning ansluter i norr till E4 för att 
sedan följa vägen parallellt ca 250 meter och i söder ansluta till en projekterad 
bro. 

Området är beläget norr om Kättsta gravfältet (raä 56) och söder om Buddbo 
undersökningen. Ytan undersöktes genom att sökschakt drogs främst runt 
större block där man kunde förvänta sig att påträffa gravar. På områdets norra 
del avsöktes ytan med provgropar på grund av höjden över havet samt tidigare 
indikationer på stenålderslämningar vid Buddbo undersökningen. 

Inga boplatslärnningar framkom, däremot påträffades en grav av "Kättsta-typ" 
invid ett större block. Graven är anlagd på den nordöstra sidan och utgörs av 
en sotig mörkfärgning ca 1,5 x 2 meter stor. I anläggningen framkom skärvig 
sten som kan vara en del av en stenpackning. Dessutom påträffades keramik i 
anläggningen. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Ärentuna 56:1 Uppsala Uppland Ärentuna 
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AIS Nr År 

1292 2003 

Namn/plats 

Gillberga 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Västmanlands läns museum 

Ansvarig person 

Jan Ählström 

Fornlämningskategori 

boplats, härd 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av lertäkt utfördes en särskild utredning. 
I utredningsområdets nordvästra hörn påträffades boplatslämningar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vittinge 296:1 Uppsala Uppland Vittinge 

Vittinge 296:2 Uppsala Uppland Vittinge 

Vittinge 295:1 Uppsala Uppland Vittinge 
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AIS Nr År 

2420 2003 

Namn/plats 

Danmarks-Kumla 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning, särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk förundersökning och slutundersökning av område inför 
utbyggnad. Tre anläggningar påträffades, två härdar och en stenpackning. 
Lämningarna tolkas som rester av en boplats från romersk järnålder. 

(raä nr ej angivet) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Danmark 
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AIS Nr År 

2402 2003 

Namn/plats 

Stora torget, Enköping 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Linda Qviström 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk förundersökning vid Stora Torget i Enköping inför utbyte av träd 
(lindar). 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2411 2003 

Namn/plats 

Ekebyparken 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Inför planerat bostadsbyggande genomfördes en arkeologisk utredning. Inga 
fynd framkom men indikationer och spår av boplats upptäcktes. De resultat 
som tidigare har frambringats visar på en datering kring äldre- och yngre 
järnålder. 

(raä nr ej angivet, karta saknas) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2364 2003 

Namn/plats 

Danmarks-Kumla, mfl. 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats, kulturlager 

Datering, period 

yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk förundersökning inför planerad utbyggnad av räddningsstation. 
Vid förundersökning upptogs sökschakt med grävmaskin vilka resulterade i 
spår av förhistoriska boplatslämningar. Totalt påträffades 24 anläggningar 
vilka utgjordes av stolphål och härdrester. Åtminstone en huskonstruktion 
konstaterades och daterades till romersk järnålder. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Danmark 88:1 Uppsala Uppland Danmark 
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AIS Nr År 

2389 2003 

Namn/plats 

Haknäs 

Typ av undersökning 

dokumentation 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

skålgropar 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Dokumentation av fornlämning inför uppförande av altan. Fornlämningen 
består av ett antal skålgropar med olika djup och former. Tillkomst tidigast 
äldre järnålder. 

(ferl raä nr på anmälan, dock troligen raä 111) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vassunda 111:1 Uppsala Uppland Vassunda 

Vassunda 111:2 Uppsala Uppland Vassunda 
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AIS Nr År 

2344 2003 

Namn/plats 

Eke, Ytterbacken 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Andreas Hennius 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder, folkvandringstid 

Fynd 

Beskrivning 

Undersökning av ett gravfält, Ytterbacken, beläget strax norr om Samnan i 
åkermark som sluttar upp mot ett impediment. Inom undersökningsområdet 
framkom ett antal anläggningskoncentrationer. På områdets västra del 
påträffades en rad kraftigt stenskodda stolphål som visade sig vara en del av en 
hägnad. Tvärs över ytan i SV-NÖ riktning framkom en stensträng. Denna kan 
eventuellt representera en ägogräns av något slag. Möjligen rör det sig om en 
relativt recent anläggning, den kan dock inte urskiljas i det historiska 
kartmaterialet. På denna del av ytan tangerade också undersökningsområdet 
Ytterbackens gravfält, inga gravar påträffades dock inom ytan. 

På undersökningsområdets östra del framkom en koncentration av härdar, 
nedgrävningar och stolphål. Två huskonstruktioner påträffades. Det ena var ett 
långhus nästan 25 meter långt med en tydlig rumsindelning bestående av tre 
sektioner. Öster om denna konstruktion framkom ytterligare ett bostadshus ca 
20 meter långt med välbevarat trä i stolphålen. Husens inbördes relation och 
konstruktion antyder att de inte varit i bruk samtidigt. Förutom 
huskonstruktionerna framkom på platsen stora välbevarade härdar. Dessutom 
påträffades ett antal nedgrävningar, varav en del använts som avfallsgropar. 
Efter förundersökningen daterades två prover vilka tidsmässigt hamnade i 

Sida 620 of 687 



      
    

        
          

        

 

 

   

romersk järnålder-folkvandringstid. Den östra huskonstruktionen antyder 
dessutom dateringar till förromersk tid. 

Förundersökningsresultatet från området indikerade att lämningarna förekom i 
koncentrationer med relativt tomma ytor emellan. Detta kunde beläggas under 
slutundersökningen varför en del av ytan endast undersöktes extensivt. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vaksala 220:1 Uppsala Uppland Vaksala 
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AIS Nr År 

2418 2003 

Namn/plats 

Spånga 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

Färdväg 

Datering, period 

vendeltid 

Fynd 

kol 

Beskrivning 

Inför byggandet av nya bostäder utfördes en arkeologisk slutundersökning vid 
en gammal landsväg, 110 m av vägens norra del undersöktes. Inga fynd av 
antikvariskt intresse påträffades, inte heller kunde några spår av förhistorisk 
karaktär upptäckas. Dock framkom en bit kol i ett av lagren, vilken daterades 
till vendeltid. Tveksamt om dateringen har något med vägen att göra. Området 
hade också påförda recenta lager. Vägen skär igenom länsgränsen mellan 
Uppsala och Stockholms län och det gamla RAÄ nr Kalmar 90:1 i Uppsala län 
har gått upp i Bro 197:1 i Stockholms län. (Se Rapport 2004:14, RAÄ dnr 321-
2729-2004) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Bro 197:1 Stockholm Uppland Bro 
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AIS Nr År 

2391 2003 

Namn/plats 

kv. Snickaren, Enköpings centrum 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Linda Qviström 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

fönsterglas, skodon, ten, tapp sked, hästsko, keramik (yngre rödgods) 

Beskrivning 

Förundersökning gjordes i samband med förestående byggnation i Kv. 
Snickaren, Enköpings centrum. Förundersökningen visar att det finns 
kulturlager från 1600- till 1800-tal. Sammanlagt var kulturlagrets tjocklek 0,5 
m. med goda bevaringsförhållanden. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 
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AIS Nr År 

2393 2003 

Namn/plats 

Svartbäcksgatan, Uppsala 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Linda Qviström 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med utbyte av VA företogs en arkeologisk schaktningsövervakning. 
På två platser kunde kulturlager iakktas. Sammantaget så visade schakten att 
föregående schaktningar hade stört underliggande lager så att inga intakta 
kulturlager fanns bevarade. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 625 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

           
            

            
            
  

    

 

   

AIS Nr År 

2394 2003 

Namn/plats 

Björklinge sn 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Inför byggandet av väg 700, nya E4:an utförde Upplandsmuseet en utredning 
där sökschakt drogs upp för att finna eventuella spår av förhistorisk aktivitet. 
På lokal 1 drogs nio sökschakt i vilka boplatsaktivitet konstaterades. Där fanns 
spår av stolphål, härdrester, nedgrävningar. På lokal 5 drogs två sökschakt i 
vilka stolphål påträffades. 

(fel raä nr i anmälan) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Björklinge 
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AIS Nr År 

2395 2003 

Namn/plats 

Storvad, Vattholmavägen, Linnestigen, Gränby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning, särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

bränd lera, ben, järn, löpare, kärlfragment, slipad sten, flintavslag 

Beskrivning 

Förundersökning i samband med dragning av ledningar för Vatten/Avlopp. 
Längs de fyra kilometrarna mellan Storvad och Gränby grävdes 76 sökchakt. 

Mellan Storvad och Vattholmavägen drogs 18 schakt, här påträffades 12 objekt 
varav sex av förhistorisk karaktär, som avfallsgrop, störhål, stolphål och 
nedgrävning. Detta område antogs vara extern aktivitetsyta. 

Mellan Vattholmavägen-Linnéstigen grävdes 46 schakt varvid totalt 69 
arkeologiska objekt påträffades. Det rör sig om typiska boplatslämningar med 
kulturlager, gropar, stolphål, härdar med koncentration till tre platser; A, B och 
C. Inom yta B och C visade stolphål på två huskonstruktioner. 

På sträckan Linnéstigen-Gränby grävdes sex schakt i vilka inga indikationer på 
förhistorisk aktivitet avslöjades. Inom det undersökta området kunde 
boplatslämningar och huskonstruktioner påvisas. Tidsspannet på bebyggelsen 
ligger från yngre bronsåldern fram till folkvandringstid. 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 531:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Uppsala 614:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2396 2003 

Namn/plats 

Skörby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Linda Qviström 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder, nyare tid 

Fynd 

stolphål, störhål, gropar, lerklining, keramikskärva 

Beskrivning 

Arkeologisk förundersökning inför uppförande av skolbyggnad. Det som 
framkom vid förundersökningen var att en del av ytan troligtvis har haft en 
direkt koppling till tidigare utgrävd boplats. Även lämningar från historisk tid 
framkom, från 1800-talet till 1900. Inge äldre lämningar påträffades där. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Kalmar 110:1 Uppsala Uppland Kalmar 
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AIS Nr År 

2397 2003 

Namn/plats 

Knarrbacken, Bista 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Linda Qviström 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk förundersökning inför planerad bebyggelse. Inom området 
påträffas med hjälp av sökschakt boplatslämningar såsom stolphål och härdar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Kalmar 115:1 Uppsala Uppland Kalmar 

Kalmar 116:1 Uppsala Uppland Kalmar 
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AIS Nr År 

2401 2003 

Namn/plats 

Kv Örtedalen, Dragarbrunn 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Linda Qviström 

Fornlämningskategori 

stadslager, kulturlager, odlingslager 

Datering, period 

senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

keramik, yngre rödgodskeramik, trebensgryta, hornmålade fat/skål, stengods, 
flingodsskärva med kinesisk dekor, spill från kamtillverkning och slaggskålla 

Beskrivning 

Med anledning av förestående uppförande av bostadshus genomfördes en 
arkeologisk förundersökning. Resultatet visade på kulturlager, troligen 
odlingslager, från senmedeltid och framåt. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 
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AIS Nr År 

2345 2003 

Namn/plats 

Eke 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Andreas Hennius 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Undersökning av en boplats, Eke, belägen i flack åkermark i Samnans dalgång. 
Vid förundersökningen framkom anläggningar inom en närmare 120 meter 
lång sträcka. Vid förundersökningen påträffades framför allt härdar samt en 
större grop. Denna grop daterades med ett kolprov till 0 BC/AD - 180 AD. 

Vid slutundersökningen fastslogs att anläggningen var ett grophus. Redan 
under förundersökningen konstaterades att anläggningstätheten på ytan var 
mycket gles. Detta kunde beläggas vid slutundersökningen; ett par 
härdkoncentrationer, några större nedgrävningar som använts som 
avfallsgropar, samt en mindre huskonstruktion som tolkats som en 
ekonomibyggnad framkom. 

En frågeställning inför slutundersökningen var att utreda om lämningarna på 
ytan representerade ett specifikt aktivitetsområde, detta kunde dock inte 
beläggas. Tolkningen av ytan är snarare att det sannolikt rör sig om ett 
utkantsområde av en större boplats. Området är kraftigt plöjt och en stor del av 
anläggningarna var mycket skadade. En del av det boplatsmaterial som 
påträffades vid undersökningarna har säkerligen dragits ned från sluttningarna 
runt omkring. Att döma av anläggningskoncentrationerna inom området är det 
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rimligt att tänka sig att den centrala boplatsen legat uppdragen mot NV. Inget i 
materialet talar emot förundersökningens datering till romersk järnålder. 

På grund av att anläggningarna framkom i ett mindre antal koncentrationer 
gjordes vissa prioriteringar och delar av ytan undersöktes endast extensivt. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vaksala 307:1 Uppsala Uppland Vaksala 
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AIS Nr År 

2346 2003 

Namn/plats 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Andreas Hennius 

Fornlämningskategori 

kolbotten, kolarkoja, tjärframställningsplats 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av E4:ans nya vägsträckning mellan Uppsala och Mehedeby, 
genomfördes karteringar och slutundersökningar av lämningar från kol och 
tjärframställning på sträckan Läby-Mehedeby. De berörda lokalerna har 
tidigare inventerats inom Skog och och Historia-projektet. Inom projektet har 
48 anläggningar på 28 lokaler besiktigats, varav 15 anläggningar 
slutundersökts och resterande anläggningar har karterats. Sex kolbottnar har 
undersökts och 23 karterats. Rester efter byggnader i anslutning till 
kolningslokaler såsom kolarkojor har påträffats. En av dessa har undersökts 
och sju stycken karterats. Ett flertal forvägar har påträffats och karterats inom 
projektet. Även resterna av en kolgård har undersökts. På de lokaler med 
lämningar efter tjärframställning har två tjärdalar och sex 
tjärframställningsgropar varit föremål för undersökning. Anläggningarna antas 
vara från 1600-tal och framåt, dock kan ej äldre dateringar uteslutas. 

(raä nr ej angivna) 
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Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Vendel 

Uppsala Uppland Tierp 

Uppsala Uppland Tolfta 
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AIS Nr År 

2347 2003 

Namn/plats 

Bålmyren 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

SAU 

Ansvarig person 

Lars Sundström 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

tidigneolitikum, mellanneolitikum, senneolitikum 

Fynd 

trattbägarkeramik, brända ben, slagen kvarts, flinta 

Beskrivning 

Slutundersökningen av Bålmyrenlokalen omfattade ett 5377 kvm stort område. 
Lämningen har en stor vetenskaplig potential, mycket tyder på att den har 
mycket att tillföra diskussionen kring både neolitiseringen och den hittills 
svårbegripliga återgången till en jagande-samlande livsföring (gropkeramisk 
kultur). Mitt emellan dessa två händelser befinner sig de lokaler som Bålmyra 
är ett exempel på. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vendel 294:1 Uppsala Uppland Vendel 
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AIS Nr År 

2398 2003 

Namn/plats 

Eke 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Andreas Hennius 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder 

Fynd 

brända ben, obrända ben, bränd lera, bryne, lerklining, löpare, keramik, kritpipa 

Beskrivning 

Arkeologiska slutundersökningar inför vägbygge. Lokalen ligger i ett område 
med mycke rikt fornlämningsmaterial. Vid undersökningen framkom bl.a. ett 
treskeppigt hus, grophus och lokalen tolkades som boplatsrelaterad yta från 
föromersk järnålder. På en tidigare undersökt lokal i anslutning till den nu 
aktuella återfanns två treskeppiga hus, spridda stolphål, härdar, nedgrävningar 
och kulturlager. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vaksala 270:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Vaksala 307:1 Uppsala Uppland Vaksala 

Sida 637 of 687 



 

 

 

 

  

 

  

 

   

        
        

         
         

  

       

 

 

   

AIS Nr År 

2400 2003 

Namn/plats 

Veckholms-Ål 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats, stensträngar, stensättning 

Datering, period 

yngre bronsålder, äldre järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Arkeologisk utredning med anledning av förestående golfbanebygge. Vid 
undersökningarna påträffades ett antal indikationer på att förhistorisk 
bebyggelse finns inom området. Dateringen ligger troligtvis kring yngre 
bronsålder/ äldre järnålder. Stensträngar, stensättningar samt sju lokaler med 
skärvig sten påträffades. 

(oklart om rätt raä nr angivet på blanketten) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Veckholm 26:1 Uppsala Uppland Veckholm 

Sida 638 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

 

   

           
           
        

             
           

          
           

  

 

 

   

AIS Nr År 

2399 2003 

Namn/plats 

Gånsta 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

yngre bronsålder 

Fynd 

sandsten, kvarts och skiffer 

Beskrivning 

I juni månad 2003 slutundersöktes raä 589, Vårfrukyrka sn, inför kommande 
vägbygge. Ytan avbanades med grävmaskin och inom en väl avgränsad del 
påträffades ett stort antal förhistoriska anläggningar; kokgropar, stolphål, 
härdar. Trots det stora antalet stolphål gick det inte att lokalisera hus eller 
hägnader. Sannolikt är området ett aktivitetsområde i direkt anknytning till de 
omkringliggande boplatserna. Platsen har varit i bruk under hela bronsåldern 
och den ligger också i en tidstypisk miljö med omkrinliggande hällristningar, 
gravar och skärvstenshögar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vårfrukyrka 589:1 Uppsala Uppland Vårfrukyrka 

Sida 639 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

        
         

       

 

 

 

   

AIS Nr År 

2385 2003, 2004 

Namn/plats 

Akademiska sjukhuset 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid 

Fynd 

tegel 

Beskrivning 

Schaktningsövervakning i samband med uppförande av ny ambulansstation. 
Inga fasta anläggningar för medeltida tegelproduktion kunde iakttas. Ett 
område med felbränt tegel och tegelfragment framkom dock. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 640 of 687 



 

 

  

 

 

  

 

  

 

   

      

        
               

         
       

        
           

         
       

 

 

   

AIS Nr År 

1048 2004 

Namn/plats 

Smedsbo 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Västmanlands läns museum 

Ansvarig person 

Anna-Lena Hallgren 

Fornlämningskategori 

grav?, boplats?, järnframställningsplats? 

Datering, period 

stenålder, bronsålder, järnålder, odaterad 

Fynd 

Slagg, järnföremål, keramik (förhistorisk), bränd lera, tegel 

Beskrivning 

Med anledning av planerad nybyggnation utfördes en särskild utredning. 
Vid utredningen grävdes 37 sökschakt på ett ca 41000 m2 stort område. I 23 av 
schakten påträffades indikation på fornlämning. Stora mängder slagg och 
kolbemängda anläggningar tyder på en omfattande smidesverksamhet 
(möjligen även järnframställning) i området. Dessutom påträffades stolphål 
och kulturlager vilka innehöll fragment av förhistorisk keramik, vilket tyder på 
en förhistorisk bosättning inom utredningsområdet. Vare sig boplatsen eller 
platsen för järnhanteringen har ytmässigt kunnat avgränsas. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Harbo 58:1 Uppsala Uppland Harbo 

Sida 641 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

         
     

 

   

AIS Nr År 

2428 2004 

Namn/plats 

Blacksta 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

ej fornlämning 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med nedläggning av telekabel utfördes en arkeologisk 
schaktningsövervakning. Inga spår av fornlämning påträffades. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Jumkil 

Sida 642 of 687 



 

 

  

 

 

  

 

 

         

          
          

       
           

              
          

      
          

           

   

AIS Nr År 

1316 2004 

Namn/plats 

Väderholmen 

Typ av undersökning 

Arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Västmanlands läns museum 

Ansvarig person 

Anna-Lena Hallgren 

Fornlämningskategori 

fyndplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av schaktning för transformatorstation utfördes en antikvarisk 
kontroll. 
Den antikvariska kontrollen motiverades av närheten till fyndplatsen för ett 
flintavslag (Östervåla 100:1), vilken ligger ca 60 m nordöst om 
undersökningsområdet. Undersökningsområdet är beläget i moränmark, på 
södra kanten av en mot väster utskjutande höjdrygg. Området ligger omkring 
40 möh. Förutom det ovan nämnda fyndet av flinta är det ont om registrerade 
fornlämningar i det direkta närområdet. Omkring 400 m sydväst om 
undersökningsområdet finns ett röse och en stensättning. 
Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid den antikvariska kontrollen. Vid 
schaktningen visade sig den berörda ytan vara skadad av tidigare gjorda 
markingrepp. 

Sida 643 of 687 



 

 

   

Raä Nr Län Landskap Socken 

Östervåla 100:1 Uppsala Uppland Östervåla 

Sida 644 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

        

 

   

AIS Nr År 

2433 2004 

Namn/plats 

Brillinge 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Utredning med anledning av vägbygge. Inga spår av fornlämning. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Vaksala 

Sida 645 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

        
   

     

 

   

AIS Nr År 

2432 2004 

Namn/plats 

Bälinge-Gysta 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Inför planerat bostadsbygge har arkeologisk utredning företagits. Indikationer 
på överplöjda boplatslämningar observerades. 

(raä nr ej angivna, karta saknas) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Bälinge 

Sida 646 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

         
          

             
        

 

 

   

AIS Nr År 

2453 2004 

Namn/plats 

Göksbo 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Andreas Hennius 

Fornlämningskategori 

fornlämningsliknande lämning 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Upplandsmuseet fick i uppdrag att återställa omkullfallna "bautastenar" och 
samtidigt dokumentera eventuella förhistoriska spår inom raä 68, Altuna sn. 
Vid undersökningen fann man att stenarna var av recent typ, och uppkomna i 
samband med områdets uppförande i nationalromatisk tid - 1800-tal. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Altuna 68:1 Uppsala Uppland Altuna 

Sida 647 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

 

         
         

         
  

 

 

 

 

 

 

   

AIS Nr År 

2431 2004 

Namn/plats 

Skarpbolsäng 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats, tegelugn 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Inför uppförande av bostäder utfördes en arkeologisk utredning. Inga 
konstruktioner kunde urskiljas, bevarandegraden var låg. Endast ett fåtal 
härdar och stolpar påträffades i mindre koncentrationer. Två anläggningar 
konstaterades vara tegelugnar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Rasbo 639 Uppsala Uppland Rasbo 

Rasbo 640 Uppsala Uppland Rasbo 

Rasbo 641 Uppsala Uppland Rasbo 

Rasbo 642 Uppsala Uppland Rasbo 

Rasbo 643 Uppsala Uppland Rasbo 

Sida 648 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

      
       

          
    
             

   

     

 

   

AIS Nr År 

2430 2004 

Namn/plats 

Danmarks-Säby, Danmarks-Kumla 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats, stensträng 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Inför planerat industriområdesbyggande utförde Upplandsmuseet en 
arkeologisk utredning. Vid denna konstaterades stensträngar, överplöjda 
fornlämningar av olika omfattning på fem områden. Sannolikt utgör dessa 
lämningar efter boplatser och aktivitetsytor. 
Boplatser i anslutning till lokalen har visat sig tillhöra äldre järnålder men ett 
fåtal även yngre bronsålder. 

(raä nr ej angivna, karta saknas) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Danmark 

Sida 649 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

          
        

     

 

   

AIS Nr År 

2429 2004 

Namn/plats 

Krisslinge, Danmark 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

förhistorisk tid 

Fynd 

Beskrivning 

En arkeologisk utredning gjordes inför byggande av bostäder. Vid utredningen 
konstaterades fornlämning i form av boplatslämningar av förhistorisk karaktär. 

(raä nr ej angivna, karta saknas) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Danmark 

Sida 650 of 687 



 

     

 

 

 

  

 

       
       

 

   

AIS Nr 

2426 

Namn/plats 

Skuttunge, Åkerby, Jumkil, Tensta, Stavby Sn 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

År 

2004 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Inför nedläggande av bredbandskabel genomfördes en arkeologisk 
schaktningsövervakning. Inga spår av fornlämningar påträffades i schakten. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Skuttunge 

Uppsala Uppland Åkerby 

Uppsala Uppland Jumkil 

Uppsala Uppland Tensta 

Uppsala Uppland Stavby 

Sida 651 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

          
          

          
   

   

 

   

AIS Nr År 

2425 2004 

Namn/plats 

Bälinge 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Inför anläggandet av gång- och cykelväg utfördes en arkeologisk utredning. 
Lämningar av förhistoriska boplatser kunde konstateras på flera platser utefter 
sträckan. Totalt påträffades 38 anläggningar vilka bestod av stolphål, härdar, 
mörkfärgningar, lager och tegelugnar. 

(raä nr ej angivna) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Bälinge 

Sida 652 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

          
          

        
       

   

 

   

AIS Nr År 

2424 2004 

Namn/plats 

Berthåga, Kvarnbo 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Malin Gustafsson 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av expansion av bebyggt område företogs en arkeologisk 
utredning. Vid schaktgrävning påträffades ett antal boplatslämningar i form av 
härdar och stolphål. Vid tidigare slutundersökningar inom intilliggande 
områden har en datering till romersk järnålder konstaterats. 

(raä nr ej angivet) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Läby 

Sida 653 of 687 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

            
         

        
 

       
         

             
         

         

 

 

   

AIS Nr År 

2423 2004 

Namn/plats 

Dragarbrunn, Kv Örtedalen 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Joakim Kjellberg 

Fornlämningskategori 

stadslager, bebyggelselämning 

Datering, period 

medeltid, nyare tid 

Fynd 

spik, hästsko, ten, bleck, sölja, nål, fingerborg, remsölja, söm, kniv, beslag, 
gångjärn, ljushållare, gjutform, hänglås, flinta, skäkta, gryta, mejsel, avfall, 
slagg, eldslagningsstål, bryne, smälta, kvarnsten, ugnsvägg, märla, slagg, 
keramik, m.m. 

Beskrivning 

Inför kommande bostadsbygge genomfördes en arkeologisk slutundersökning. 
Under arbetet konstaterades lämningar från 1200-talet, 1400-talet och från 
1500-talet fram till 1800-tal. På platsen fanns tidigt en anlagd brunn, senare en 
grytgjutarverkstad som småningom brann ner. Därefter nyttjades ytan till 
odling, fram till dess trähusbebyggelse restes på platsen under 1800-talet. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 654 of 687 



 

   

 

 

 

  

 

 

  

       
         

          
      

 

 

   

AIS Nr År 

2422 2004 

Namn/plats 

kvarteret S:t Johannes, Fjärdingen 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid 

Fynd 

keramik, glas, järn 

Beskrivning 

Förundersökning inför uppförande av bostadshus. Vid förundersökningen 
grävdes tre schakt vilka i stort bekräftade äldre kartor, att 
det var en trädgårdsyta. Föremålsfynd från 1600-1700-tal hittades. Spår av 
bebyggelselämningar äldre än gaturegleringen 1640 påträffades också. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 655 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

       
         
         

           
     

 

 

   

AIS Nr År 

2421 2004 

Namn/plats 

Flogsta 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Linda Qviström 

Fornlämningskategori 

boplats? 

Datering, period 

bronsålder 

Fynd 

Beskrivning 

Inför planerat bostadsbygge genomfördes en arkeologisk förundersökning. 
Sammanlagt grävdes 15 sökschakt i vilka kulturlämningar, härd och 
stör/stolphål framkom. Koldatering visar mellersta bronsåldern men det är 
osäkert vad området hade för användningsområde. Möjligen kan det röra sig 
om ett mindre boplatsområde under bronsåldern. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 620:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 656 of 687 



 

 

 

 

  

 

     

        
       

        
       

 

 

   

AIS Nr År 

2405 2004 

Namn/plats 

Vretgränd 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Joakim Kjellberg 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid 

Fynd 

pipleradekorerat rödgods, fat, skålar, krukor, kokkärl 

Beskrivning 

Arkeologisk schaktningsövervakning i samband med ledningsarbete för VA. 
Åtta sektioner dokumenterades, vissa rikligt med välbevarade 
bebyggelselämningar. Tolv anläggningar inom schaktets dragning. Fem hus, 
gråstenssyll, träkonstruktion, avfallsgrop, ränna och tre äldre vägsträckningar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 657 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

       
        

      

 

 

   

AIS Nr År 

2407 2004 

Namn/plats 

Skokloster kyrka 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid 

Fynd 

glasbägare, noppbägare 

Beskrivning 

Inför planerad väganläggning utfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. 
Vid undersökningen påträffades grundmurar som troligen härrör från 
"herrestallet", samt en del av en noppbägare. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Skokloster 70:1 Uppsala Uppland Skokloster 

Sida 658 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

        
       

  

 

 

   

AIS Nr År 

2434 2004 

Namn/plats 

Konsistoriehuset 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager, bebyggelselämning 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Inför ombyggnad av byggnad utfördes en arkeologisk schaktningsövervakning. 
Tidigare stenläggning och avrinningsränna påträffades. Inomhus iakttogs 
endast tidigare husrester. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 659 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

         
      

 

   

AIS Nr År 

2427 2004 

Namn/plats 

Vansta 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

ej fornlämning 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Inför montering av elledningar och transformatorer utfördes en arkeologisk 
schaktningsövervakning. Inga spår av lämningar kunde konstateras. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Tensta 

Sida 660 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

         
        

      

     

 

   

AIS Nr År 

2413 2004 

Namn/plats 

Berthåga 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

Fynd 

brodd 

Beskrivning 

Arkeologisk förundersökning inför byggnation i Berthåga. Två ytor med 
boplatsindikationer påträffades. Sannolikt utgör området utkanten på ett 
boplatsområd. Vid undersökningen påträffades en obestämbar brodd. 

(raä nr ej angivet, karta saknas) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland 

Sida 661 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

         
       

           
       

    

 

 

   

AIS Nr År 

2412 2004 

Namn/plats 

Gamla Uppsala 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder 

Fynd 

kärl, avfall, lerklining, bryne, avslag 

Beskrivning 

I samband med förberedelser för bostadsbyggande genomfördes en arkeologisk 
förundersökning. Vid förundersökningen påträffades ett stort antal 
arkeologiska objekt vilka till stor del bestod av boplatsindikeringar. Även fynd 
med direkt anknytning till boplatsaktiviteter dokumenterades. Boplatsen 
dateras till yngre romersk järnålder. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 614:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 662 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

 

        
       

    

     

 

   

AIS Nr År 

2457 2005 

Namn/plats 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Andreas Hennius 

Fornlämningskategori 

? 

Datering, period 

romersk järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Inför vägbygge utfördes en utökad arkeologisk utredning. Förhistoriska 
lämningar från framför allt romersk järnålder påträffades inom 
ett flertal delområden utefter sträckan. 

(raä nr ej angivna, karta saknas) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Vaksala 

Sida 663 of 687 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

         
            

      

     

 

   

AIS Nr År 

2414 2005 

Namn/plats 

Frebro 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Andreas Hennius 

Fornlämningskategori 

tjärframställningslämning, kolarkoja, väg 

Datering, period 

järnålder, medeltid 

Fynd 

Beskrivning 

Elva tjärframställningslokaler, sju kolarkojor och ett antal forvägar 
undersöktes med olika ambitionsgrad inför byggande av väg. Till stora delar är 
tjärframställningen i Uppland från järnålder och medeltid. 

(raä nr ej redovisade, karta saknas) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland 

Sida 664 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

   

         
        

        
       

 

 

   

AIS Nr År 

2451 2005 

Namn/plats 

Uppsala Domkyrka 

Typ av undersökning 

antikvarisk kontroll 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

vikingatid, medeltid, nyare tid 

Fynd 

kisthandtag 

Beskrivning 

I samband med nedgrävning av radonbrunn företogs en antikvarisk 
övervakning. Vid tillfället observerades spår av sentida begravningar, 
kulturlager med ovanliggande stensättning. Datering visade på första 
brukningsperioden 990-1160 e.Kr. Ett kisthandtag från 1600-talet tillvaratogs. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 665 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

          
        

          
        

 

 

   

AIS Nr År 

2452 2005 

Namn/plats 

Rungarns säteri 

Typ av undersökning 

antikvarisk kontroll 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Andreas Hennius 

Fornlämningskategori 

bebyggelselämning, husgrund 

Datering, period 

medeltid 

Fynd 

Beskrivning 

Vid arkeologisk undersökning inför nedläggning av VA, påträffades rester av 
tidigare okänd bebyggelsefas mellan flygelbyggnaderna på Rungarns säteri. 
Eftersom byggnaden avvek i orientering antogs de tillhöra ett äldre 
bebyggelseskede. Stenkällaren har daterats till 1200-tal genom 
kolfjortondatering. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Bladåker 194 Uppsala Uppland Bladåker 

Sida 666 of 687 



 

  

 

 

 

  

 

 

  

        
           

          

 

 

   

AIS Nr År 

2454 2005 

Namn/plats 

Östhammar, Kv Kopparslagaren 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Robin Olsson 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

rödgodskeramik (typ BII:4) 

Beskrivning 

Vid schaktningsövervakning i samband med installation av bergvärme 
framkom ett kulturlager där tre bitar rödgods påträffades vilka kunde dateras 
till 1700-tal. Utöver ett möjligt stenskott stolphål påträffades inga övriga 
anläggningar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Börstil 141:1 Uppsala Uppland Östhammar 

Sida 667 of 687 



 

 

 

   

  

 

 

         
          

             
 

      

 

 

   

AIS Nr År 

2449 2005 

Namn/plats 

Centrum 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Joakim Kjellberg, Anna Öhlund 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Inför dragning av VA utfördes en arkeologisk schaktövervakning. Två 
bebyggelsefaser kunde konstateras, den ena grovt daterad till 1600-tal den 
andra troligtvis 1700-tal. Spår av äldre hus i form av stensyllar och trärester 
påträffades. 

(samma beskrivning som AIS2436, men annat diarienummer) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 

Sida 668 of 687 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

         
        

         

 

 

   

AIS Nr År 

2456 2005 

Namn/plats 

Vågelsta 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Robin Olsson 

Fornlämningskategori 

boplats, kulturlager, skärvstenshög 

Datering, period 

förhistorisk tid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med utbyggnad av fastighet företogs en arkeologisk 
förundersökning. Vid förundersökning påträffades ett kulturlager i anslutning 
till känd fornlämning. Kulturlagret överlagrades av stora mängder påförda 
raseringsmassor. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala-Näs 47:1 Uppsala Uppland Uppsala-Näs 

Sida 669 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

         
         

 

   

AIS Nr År 

2444 2005 

Namn/plats 

Gamelbyn 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Förundersökning utförd i samband med utbyggnad av industrianläggning. Inga 
spår av lämningar som kan knytas till intillliggande gravfält förekom. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Börstil 

Sida 670 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

 

        
        
            
            

        

 

 

   

AIS Nr År 

2458 2005 

Namn/plats 

Gåvsta 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

förromersk järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Inför planerad utbyggnad genomfördes en arkeologisk förundersökning av 
området. Vid förundersökningen påträffades tre anläggningar av förhistorisk 
karaktär. Analys av prover som togs visar på aktivitet under tidig förromersk 
järnålder. Resultaten visar att platsen utgjort en del av ett boplatsområde och 
att den anknyter till tidigare undersökta fornlämningar i närheten. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Rasbo 47:1 Uppsala Uppland Rasbo 

Sida 671 of 687 



 

 

 

 

  

 

         
      

 

 

   

AIS Nr År 

2455 2005 

Namn/plats 

Slottsbacken 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Vid schaktningsövervakning i samband med grundläggning av fundament i 
Slottsbacken påträffades inga medeltida kulturlager eller lämningar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 672 of 687 



 

  

 

 

 

  

 

         
         

 

 

 

   

AIS Nr År 

2448 2005 

Namn/plats 

Östhammar, Kv Hattmakaren 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Bent Syse 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Vid schaktningsövervakning i samband med installation av bergvärme kunde 
inga fasta anläggningar eller kulturlager av medeltida eller efterreformatorisk 
tid iakttas. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Börstil 141:1 Uppsala Uppland Östhammar 

Sida 673 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

    

         
       

            

 

 

   

AIS Nr År 

2447 2005 

Namn/plats 

Öregrund 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Linda Qviström 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

fajans, rödgods, glas, kritpipsfragment, eldslagningsflinta 

Beskrivning 

I samband med installation av bergvärme utförde Upplandsmuseet en 
arkeologisk schaktningsövervakning. Vid övervakningen påträffades till stor 
del orörda kulturlager och de föremål som påträffades gav en datering till 1600-
1700-tal. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Börstil 142:1 Uppsala Uppland Öregrund 

Sida 674 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

 

          
 

        
             

         

 

 

   

AIS Nr År 

2445 2005 

Namn/plats 

Tillinge-Tibble 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Linda Qviström 

Fornlämningskategori 

bebyggelselämning 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

fönsterglas, egg, obrända ben, fajansbit, järnbeslag från dörr, yngre rödgods, 
knapp, sölja 

Beskrivning 

Upplandsmuseet utförde en arkeologisk förundersökning av området med 
anledning av planerat vägarbete. Två hus påträffades, det ena var i bruk under 
1700-1800-talet, det andra tycks vara äldre. Möjligen var husen 
bostadshus/enkelhus. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Vårfrukyrka 325:1 Uppsala Uppland Vårfrukyrka 

Sida 675 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

   

       
        

       

 

 

 

 

   

AIS Nr År 

2443 2005 

Namn/plats 

Läby-Österby, Kvarnbo 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Dan Fagerlund 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

yngre bronsålder, äldre järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Inför byggnation av industriverksamhet utfördes en arkeologisk 
förundersökning. Vid förundersökningen påträffades spår av en förhistorisk 
boplats. Boplatsen dateras troligen till yngre bronsålder/äldre järnålder. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Läby 60:1 Uppsala Uppland Läby 

Läby 118 Uppsala Uppland Läby 

Läby 119 Uppsala Uppland Läby 

Sida 676 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

 

          
   

        
         

     

 

 

   

AIS Nr År 

2442 2005 

Namn/plats 

Östra-Tibble 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Kerstin Åberg 

Fornlämningskategori 

boplats, grav 

Datering, period 

järnålder 

Fynd 

slipad sten, keramik, slagg, lerklining, avfall, harts, bränd lera, eldstål, 
miniatyrdolk, nål, kniv/skära, amulettring 

Beskrivning 

Inför planerat bostadsbygge utfördes en arkeologisk förundersökning. Vid 
undersökningen framkom omfattande lämningar av antikvariskt intresse i form 
av boplatslämningar, aktivitetsytor och en grav. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Björklinge 318:1 Uppsala Uppland Björklinge 

Sida 677 of 687 



 

        

 

 

 

  

 

 

          

     

 

   

AIS Nr År 

2441 2005 

Namn/plats 

Väg c 575 genom Hagby och Skogstibble sn 

Typ av undersökning 

antikvarisk kontroll 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Andreas Hennius 

Fornlämningskategori 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Antikvarisk kontroll utfördes med anledning av återställande av område kring 
fornlämningar. 

(raä nr ej angivna, karta saknas) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Hagby 

Uppsala Uppland Skogstibble 

Sida 678 of 687 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

          
             

        
       

 

 

   

AIS Nr År 

2440 2005 

Namn/plats 

Bälinge-Gysta, Bälinge-Ekeby 

Typ av undersökning 

särskild utredning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

bronsålder, järnålder 

Fynd 

Beskrivning 

Inför uppförande av bostäder utreddes området. Det material som framkom 
visade på en boplats med typiska spår av härdar, stolphål och lera. Sannolikt 
kan lämningarna härledas till bronsålder/äldrejärnålder vilket stämmer väl 
överens med intilliggande undersökta ytor och fasta fornlämningar. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Bälinge 436 Uppsala Uppland Bälinge 

Sida 679 of 687 



 

 

 

 

 

  

  

 

         
        

      

 

 

   

AIS Nr År 

2439 2005 

Namn/plats 

Uppsala slott 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Joakim Kjellberg 

Fornlämningskategori 

stadslager, bebyggelselämning, borggård 

Datering, period 

Fynd 

Beskrivning 

Inför uppförande av skyltskåp och mast utfördes en arkeologisk 
schaktningsövervakning. Inga fynd påträffades däremot ett tjockt fyllnadslager 
och spår av den äldre stensatta borggården. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 88:1 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 680 of 687 



 

 

 

 

  

 

 

  

              
           

        
       

       
       

      
     

 

   

AIS Nr År 

2438 2005 

Namn/plats 

Brillinge 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder, folkvandringstid 

Fynd 

kam av ben, torne av brons till sölja, klipp av bleck, löpare, slipad sten, 
keramik med övervägande grov magring, pärla av bränd lera, sintrad lera, ben 

Beskrivning 

Inför kommande vägbygge utfördes en arkeologisk slutundersökning inom 
området. Undersökningsytan tolkades som tillhörande ett bostadskomplex 
intill. Materialet ligger tidsmässigt kring romersk järnålder/folkvandringstid 
och samstämmer då med intilliggande, tidigare undersökta ytor. 

(samma beskrivning, fynd etc. som AIS 2435) 
(raä nr ej angivna, karta saknas) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 681 of 687 



 

  

 

 

 

  

 

  

         
         

          
        

 

 

   

AIS Nr År 

2437 2005 

Namn/plats 

Torggatan, Västra Ringgatan 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Joakim Kjellberg 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

medeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

I samband med flyttning av dagvattenbrunnar utfördes en arkeologisk 
schaktningsövervakning. Kulturlager kunde dokumenteras i ett av två schakt. 
Möjligen utgjorde detta lager lämningarna eller utfyllnaden till en medeltida 
väg. Dateringen ligger på ett spann mellan 1200-1700-tal. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 

Sida 682 of 687 



 

 

 

   

  

 

 

         
          

              
  

      

 

 

   

AIS Nr År 

2436 2005 

Namn/plats 

Centrum 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Joakim Kjellberg, Anna Öhlund 

Fornlämningskategori 

stadslager 

Datering, period 

nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Inför dragning av VA utfördes en arkeologisk schaktövervakning. Två 
bebyggelsefaser kunde konstateras, den ena grovt daterad till 1600-tal, den 
andra troligtvis daterad till 1700-tal. Spår av äldre hus i form av stensyllar och 
trärester påträffades. 

(samma beskrivning som AIS2449, men annat diarienummer) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enköping 26:1 Uppsala Uppland Enköping 

Sida 683 of 687 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

       
           
            

            
 

 

 

   

AIS Nr År 

3015 2005 

Namn/plats 

Enåkers kyrka 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Västmanlands läns museum 

Ansvarig person 

Ulf Alström 

Fornlämningskategori 

kyrka/kapell 

Datering, period 

medeltid, nyare tid 

Fynd 

Beskrivning 

Med anledning av elledning utfördes en antikvarisk kontroll. 
Vid schaktningarna påträffades en stenpackning bestående av flata stenar i två 
skift intill nordvästra hörnet av kyrktornet. Funktionen ej känd. 7 meter söder 
om kyrkan påträffades rester efter den rivna bogårdsmuren. När den revs är 
inte känt. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Enåker 107:1 Uppsala Uppland Enåker 

Sida 684 of 687 



 

 

 

 

   

  

 

 

  

              
           

        
       

       
       

      

 

 

   

AIS Nr År 

2435 2005 

Namn/plats 

Gamla Uppsala 

Typ av undersökning 

särskild undersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Berit Schütz, Hans Göthberg 

Fornlämningskategori 

boplats 

Datering, period 

romersk järnålder, folkvandringstid 

Fynd 

kam av ben, torne av brons till sölja, klipp av bleck, löpare, slipad sten, 
keramik med övervägande grov magring, pärla av bränd lera, sintrad lera, ben 

Beskrivning 

Inför kommande vägbygge utfördes en arkeologisk slutundersökning inom 
området. Undersökningsytan tolkades som tillhörande ett bostadskomplex 
intill. Materialet ligger tidsmässigt kring romersk järnålder/folkvandringstid 
och samstämmer då med närbelägna, tidigare undersökta ytor. 

(samma beskrivning, fynd etc. som AIS 2438) 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala 134:4 Uppsala Uppland Uppsala 

Sida 685 of 687 



 

 

 

   

  

 

 

      

          

        
         

         
  

 

 

   

AIS Nr År 

2446 2005 

Namn/plats 

Tillinge-Mälby 

Typ av undersökning 

arkeologisk förundersökning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Linda Qviström, Malin Gustafsson 

Fornlämningskategori 

bytomt/gårdstomt 

Datering, period 

äldre järnålder, yngre järnålder, medeltid, nyare tid 

Fynd 

bränd lera, kritpipa, ben, keramik, keramik med glasyr, ten, bearbetat ben 

Beskrivning 

Inför vägbygge förundersöktes området med provschakt och inventering. 
Anläggningar av förhistorisk karaktär påträffades samt en del fynd. 
Tidsmässigt sträcker sig dateringen av området från mellersta romersk 
järnålder till senmedeltid/stormaktstid. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Tillinge 327 Uppsala Uppland Tillinge 

Sida 686 of 687 



 

  

 

 

 

  

 

 

  

     

       
       

       

 

 

 

   

AIS Nr År 

2450 2005, 2006 

Namn/plats 

Uppsala Näs Kyrka 

Typ av undersökning 

schaktövervakning 

Ansvarig organisation 

Upplandsmuseet 

Ansvarig person 

Robin Olsson 

Fornlämningskategori 

kyrka, begravningsplats 

Datering, period 

senmedeltid, nyare tid 

Fynd 

ben och metallfynd från begravda individer/kistor 

Beskrivning 

I samband med ombyggnadsarbete utfördes en arkeologisk 
schaktningsövervakning. Vid övervakningen påträffades rester av gravlagda 
individer och metallföremål sammanhörande med kistor eller begravningsritual. 

Raä Nr Län Landskap Socken 

Uppsala-Näs 69:1 Uppsala Uppland Uppsala-Näs 

Sida 687 of 687 


